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اللَّهيمَّ افتىح أىقفىاؿى قػيليوبًنىا ًلذًكرًؾى 

نىا نًعمىتىكى كىفىضلىكى عىلىي كىأىًٕنم
 نىا ِف ًعبىاًدؾى الصَّاًٜنًٌنى كىاجعىل

 

 (ُّٓ/ٓكتاب الثقات. البن حباف )                          
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 المقدمة

قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم : مىٍن كىانىٍت  يٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي عىٍن أىِب ىيرى 
كىالى  ٍبلى أىٍف الى يىكيوفى ًدينىاره اٍليػىٍوـى قػى  أىٍك شىٍيءو فػىٍليىتىحىلٍَّلوي ًمٍنوي  ٍظلىمىةه ألىحىدو ًمٍن ًعٍرًضوً لىوي مى 

ًتًو كىًإٍف َلٍى تىكيٍن لىوي حىسىنىاته أيًخذى  ًدٍرىىمه ًإٍف كىافى لىوي عىمىله صىاًلحه أيًخذى ًمٍنوي بًقىٍدًر مىٍظلىمى
 (ُ) ًمٍن سىيّْئىاًت صىاًحًبًو فىحيًملى عىلىٍيًو.

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو أىفَّ ع اتػَّقيوا الظٍُّلمى فىًإفَّ  :قىاؿى  رىسيوؿى اللًَّو صلى اهلل عليو كسلمٍن جى
 (ِ) . الظٍُّلمى ظيليمىاته يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 

لىتػيؤىدُّفَّ اٜنٍيقيوؽى ًإَلى أىٍىًلهىا » قىاؿى  رىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صلى اهلل عليو كسلمعىٍن أىًِب ىي 
  (ّ)«.قىادى لًلشَّاًة اٛنٍىٍلحىاًء ًمنى الشَّاًة اٍلقىٍرنىاًء يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة حىَّتَّ يػي 

نىكيٍم ١نيىرَّمنا»   (ْ)«. فىالى تىظىالىميوا يىا ًعبىاًدل ًإِّنّْ حىرٍَّمتي الظٍُّلمى عىلىى نػىٍفًسى كىجىعىٍلتيوي بػىيػٍ
 :ابن تيمية  شيخ اإلسالم قال

 ٣نا أكثر:  اإلمث أنواع ِف االشرتاؾ فيو الذم العدؿ مع الدنيا ِف تستقيم الناس كأمور
 الدكلة يقيم اهلل إف:  قيل كٟنذا ؛ إمث ِف تشرتؾ َل كإف اٜنقوؽ ِف الظلم مع تستقيم
 الدنيا:  كيقاؿ.  مسلمة كانت كإف الظاٞنة يقيم كال ؛ كافرة كانت كإف العادلة

 اهلل صلى النيب قاؿ كقد.  كاإلسالـ الظلم مع تدـك كال،  كالكفر العدؿ مع تدـك
 ِف صرعيي  فالباغي{ لىٍيسى ذىٍنبه أىٍسرىعى عيقيوبىةن ًمٍن اٍلبػىٍغًي كىقىًطيعىًة الرًَّحمً } كسلم عليو
 فإذا ؛ شيء كل نظاـ العدؿ أف كذلك اآلخرة ِف مرحومان  لو مغفوران  كاف كإف الدنيا
 َل كمَّت خالؽ من اآلخرة ِف لصاحبها يكن َل كإف قامت بعدؿ الدنيا أمر أقيم
 (ٓ) . اآلخرة ِف بو ٩نزل ما اإل٬ناف من لصاحبها كاف كإف تقم َل بعدؿ تقم

                                                           

 ( .ِْْٗ) ركاه البخارم (ُ)
 ( .ُْٕٔ) ركاه مسلم (ِ)
 ( .ْٕٓٔ) ركاه مسلم (ّ)
 ( .ّٕٕٔ) ركاه مسلم (ْ)
 . (ُْٔ/ِٖ) فتاكلال ٠نموع (ٓ)
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، كاحرتقت كبد يتيم ، كم بكت ِف تنعم الظاَل عٌن أرملة :  قال ابن القيم
مينَّ نػىبىأىهي بػىٍعدى كجرت دمعة مسكٌن }كيليوا كىٕنىىتػَّعيوا قىًليالن ًإنَّكيٍم ٠نيٍرًميوفى{ : }كىلىتػىٍعلى 

كما ٚننت أجسامهم حَّت ، ما ابيض لوف رغيفهم حَّت اسود لوف ضعيفهم ًحٌنو{ 
أنتحلت أجساـ ما استأثركا عليو. ال ٓنتقر دعاء اٞنظلـو فشرر قلبو ١نموؿ بعجيج 

قوسو قلبو . صوتو إَل سقف بيتك. ك٪نك نباؿ أدعيتو مصيبة كإف تأخر الوقت 
كقد رأيت ، و بعد حٌن كأستاذه صاحب ألنصرنك كل، اٞنقركح ككتره سواد الليل 

 (ٔ) .كطرفو باؾ يقلب كجهو ِف السماء، احذر عداكة من يناـ ،  تعتربكلكن لست 
 :ىذه إشارة بسيطة 
 . اإلطالة خشيةفيها  كإف كنت َل استقصي كل ما كتب من صور رد اٞنظاَل

 .  كاهلل اٞنستعاف .كفيات أعالمها ترتيب حسب  ىذه الصور كرتبت
 

 .... التوفيقوباهلل .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .ُٖٓ/ّ) بدائع الفوائد (ٔ)
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 األصل التاريخي للمظالم .
بوادر التصدم للظلم كالوقوؼ بوجو الظاَل مهما علت منزلتو ِف مكة  ظهرت أكَل

عندما قدـ إليها رجله زبيدم من اليمن ِف بضاعة لو اشرتاىا منو العاص بن كائل  ،
السهمي ، أحد سادات قريش مث ماطلو إياىا ، فقاـ اليمين حوؿ الكعبة مستصرخان 

 كة ِف رد ىذا الظلم عنو قائالن :أىل م
 ًر كىالنٌػفىرً يىا آؿى ًفٍهرو ًلمىٍظليوـً ًبضىاعىتيوي ... بًبىٍطًن مىٌكةى نىاًئي الٌدا

 كى١نيٍرًـو أىٍشعىثو َلٍى يػىٍقًض عيٍمرىتىوي  ... يىا لىلٌرجىاًؿ كىبػىٌٍنى اٜنًٍٍجًر كىاٜنٍىجىًر 
ًر . ـى لًثػىٍوًب اٍلفىاًجًر اٍلغيدى ـى ًلمىٍن ٕنىٌٍت كىرىامىتيوي ... كىالى حىرىا  إٌف اٜنٍىرىا
وا ِف دار عبداهلل بن كعند ٚناع قريش استغاثة اليمين ّٔم ، تداعى ساداهتا كاجتمع

جدعاف ، كاتفقوا على رد مظلمة اليمين كعقدكا حلفان ادعى فيها بعد حلف 
 (ٕ) الفضوؿ لنصرة اٞنظلـو على الظاَل ، مهما علت منزلة الظاَل .

: : " شىًهٍدتي ًحٍلفنا ِف دىاًر اٍبًن جيٍدعىافمى النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّ كقاؿ   َى
، كىمىا أيًحبُّ  ىجىٍبتي ـً ألى ، كىأىنىا ًفيًهٍم، كىلىٍو ديًعيتي بًًو ِف اإٍلًٍسالى ، كىزىٍىرىةى، كىتػىٍيمو بىيًن ىىاًشمو

: كىكىافى ١نيىالىفىتػيهيٍم عىلىى اأٍلىٍمًر بًاٍلمىٍعريكًؼ،  أىٍف أىًخيسى بًًو كىًإفَّ ِل ٘نيٍرى النػَّعىًم " قىاؿى
، كىأىٍف الى يىدىعيوا أًلىحىدو ًعٍندى أىحىدو فىٍضالن ًإالَّ أىخىذيكهي، كىًبذىًلكى ٚنيّْيى كىالنػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىرً 

 (ٖ) . ًحٍلفى اٍلفيضيوؿً 
اٞنظاَل قدمي، كاف الفرس يركف ذلك من قواعد اٞنلك  ِفكالنظر قاؿ النويرم : 

كقوانٌن العدؿ الذل ال يعٌم الٌصالح إال ّنراعاتو، كال يتٌم التناصف إال ّنباشرتو؛ 
أيٌاـ معلومة ال ٬ننع عنهم من يقصدىم فيها من  ِفككانوا ينتصبوف لذلك بأنفسهم 

 (ٗ) ذكل اٜناجات كأرباب الضركرات.
                                                           

عمر د. النظر ِف اٞنظاَل . د.أ٠ند الفاعورم ك( ُِّطانية . لػ اٞناكردم )( األحكاـ السلِٕ/ِ) الركض األنف (ٕ)
 ( .ْالقرالة )

 ( . ُٕٗٓحُِِ/ُٓ)  اآلثارشرح مشكل  (ٖ)
 ( .ِٔٔ/ٔ) . لػ النويرم هناية األرب ِف فنوف األدب (ٗ)
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 . يهار فوالية المظالم والنظ
أىٍف يىكيوفى ذكر علماء السياسة الشرعية شركطا ٩نب أف تتوفر ِف كاِل اٞنظاَل كىي : 
ًليلى اٍلقىٍدًر، نىاًفذى األمر، عظيم اٟنيبة، ظاىران اٍلًعفًَّة، قىًليلى الطَّمىًع كىًثًنى اٍلوىرىع . جى ًَ 

أًلىنَّوي ٪نىٍتىاجي ِف نظره إَل سطوة اٜنماة، كتثبت القضاة. فاحتاج إَل اٛنمع بٌن صفيت 
 (َُ) . الفريقٌن

النظر ِف اٞنظاَل كظيفة أكسع من كظيفة القاضي، ٣نتزجة من السطوة السلطانية ك 
كنصفة القضاة، بعلو بٌٌن كعظيم رغبة، تقمع الظاَل من اٝنصمٌن. كتزجر اٞنتعدم 

عجز القضاة كمن دكهنم عن إمضائو، كيكوف نظره ِف البينات كالتقرير ك٬نضي ما 
كاعتماد القرائن، كاألمارات كتأخًن اٜنكم ِف استجالء اٜنق، ك٘نل اٝنصم على 
الصلح، كاستحالؼ الشهود. ككاف اٝنلفاء يباشركهنا بأنفسهم؛ إَل أياـ اٞنهتدم 

 (ُُ) .هلل، كرّنا سلموىا إَل قضاهتمبا
جليلةه ، كىي متعينةه على اإلماـ أك السلطاف أف يباشرىا بنفسو ،أك كىي كاليةه 

 (ُِ) يستنيب فيها نائبان يكوف مقاـ نفسو ، كيكوف عارفان عاقالن دىيٌنان أمينان .
كأما كالية اٞنظاَل فهي كالية غريبة أحدثها من تأخر من الوالة، قاؿ ابن العرِب : 

عن كل حكم يعجز عنو القاضي فينظر فيو لفساد الوالية كفساد الناس؛ كىي عبارة 
 (ُّ) . من ىو أقول منو يدان 

كظيفة ٣نتزجة، من سطوة السلطنة كنصفة القضاء. كٓنتاج إَل كقاؿ ابن خلدكف : 
 (ُْ) . علو يد كعظيم رىبة تقمع الظاَل من اٝنصمٌن، كتزجر اٞنعتدم

 

                                                           

 ( . ّٕ)  األحكاـ السلطانية للفراء (َُ)
 ( . ِِٕ/ُرتاتيب اإلدارية . للكتاين ) ال (ُُ)
 ( .ُٖٔ)  آثار األكؿ ِف ترتيب الدكؿ . لػ العباسي (ُِ)
 ( .ُٔ/ْأحكاـ القرآف ) (ُّ)
 ( .ُُٔخلدكف )مقدمة ابن  (ُْ)
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 : الخلفاء الراشدين 
كَل ينتدب للمظاَل من اٝنلفاء األربعة أحد؛ ألهنم ِف الصدر األكؿ قاؿ اٞناكردم : 

إَل اٜنق، أك يزجره الوعظ عن  التناصفي  يػىقيوديهي  بػىٌٍنى من، مع ظهور الدين عليهم 
الظلم، كإ٧نا كانت اٞننازعات ْنرم بينهم ِف أمور مشتبهة يوضحها حكم القضاء، 

،  ًسنى ٪ني  كىقىادىهي العينفي أىف ،رى بً دٍ ثناه الوعظ أف يي  ره فاة أعرأّم متجوً من جي  ْنىىوَّرى  فإف 
فاقتصر خلفاء السلف على فصل التشاجر بينهم باٜنكم كالقضاء تعيينا للحق ِف 

 (ُٓ) . ًتزىاًموً الجهتو؛ النقيادىم إَل 
 بكر الصديق رضي اهلل عنو . خالفة أبي

خطبة خطبها أبو بكر رضي اهلل عنو حينما كِل اٝنالفة حيث قاؿ :  أكؿككانت 
أما بعد أيها الناس فإين قد كليت عليكم كلست ِنًنكم، فإف أحسنت فأعينوين، 
كإف أسأت فقوموين، الصدؽ أمانة كالكذب خيانة، كالضعيف فيكم قوم عندم 

ٜنق منو، إف حَّت أريح عليو حقو، إف شاء اهلل، كالقوم فيكم ضعيف حَّت آخذ ا
 (ُٔ) . شاء اهلل

فلما  ابن سعد : ما حدث يـو قدـ أبو بكر إَل مكة عقب مبايعتو فقاؿ " ذكر ك 
بالبيت مث جلس قريبا من دار الندكة ، فقاؿ : ىل  كاف الظهر خرج فطاؼ أيضان 

من أحد يتشكى من ظالمة أك يطلب حقا ؟ فما أتاه أحد كأثىن الناس على كاليهم 
  (ُٕ) . " إَل اٞندينة مث صلى العصر كجلس ، فودعو الناس مث خرج راجعان  ، خًنان 

 
 
 

                                                           

 ( .ِٗٔ/ٔ) . لػ النويرم هناية األرب ِف فنوف األدب( ُُّاألحكاـ السلطانية . لػ اٞناكردم ) (ُٓ)
 ( .ٖٗ/ٖ) البداية كالنهاية  (ُٔ)
 ( .ٖٗ/ٖ) طبقات ابن سعد  (ُٕ)
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 خالفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو .
سًنة عمر من ىذا الباب كثًن كناىيك ّنا كاف يفعلو كل سنة ِف اٜنج األكرب من 

  (ُٖ) . تقصيو البحث عن أعماؿ الوالة، كسؤالو الناس بنفسو عن عماٟنم كحكامهم
أال إين كاهلل ما أرسل عماِل إليكم ليضربوا قاؿ عمر بن اٝنطاب رم اهلل عنو :  ◙

أبشاركم، كال ليأخذكا أموالكم، كلكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم كسنتكم، 
فمن فعل بو شيء سول ذلك فلًنفعو إِل، فو الذم نفسي بيده إذف ألقصنو منو، 

، أك رأيت إف كاف رجل من اٞنسلمٌن فوثب عمرك بن العاص فقاؿ: يا أمًن اٞنؤمنٌن
منو؟. قاؿ: إم كالذم نفس عمر بيده،  لىميٍقتىصُّوي على رعية فأدب بعض رعيتو أئنك 

، أال وً من نفسً  ييًقصُّ  منو، كقد رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أيًقصَّنَّوي  ألإذف 
فتفتنوىم، كال ٕننعوىم حقوقهم  ْنيىمّْريكىيمٍ ال تضربوا اٞنسلمٌن فتذلوىم، كال 

 (ُٗ) فتضيعوىم. اٍلًغيىاضى نزلوىم ، كال تي  فػىتيكىفّْريكىيمٍ 
  (َِ) . الى يشكو ًإَلى أىل مىوًضع عاملهم ًإالَّ عزلتو : عمر رضى اهلل عىنوي قاؿ  ◙

اأى٬نُّى أيضان : رضي اهلل عنو  عىٍن عيمىرى كقاؿ  تيوي فػىلىٍم فػىبػىلىغىٍتيًن  ا عىاًملو ِل ظىلىمى أىحىدن مىٍظلىمى
 (ُِ) أيغىيػٍّْرىىا فىأىنىا ظىلىٍمتيوي.

فإين أعلم  لئن عشت إف شاء اهلل ألسًنف ِف الرعية حوالن  رضي اهلل عنو قاؿ عمر ◙
أف للناس حوائج تقطع دكين أما عماٟنم فال يرفعوهنا إِل كأما ىم فال يصلوف إِل 
فأسًن إَل الشأـ فأقيم ّٔا شهرين مث أسًن إَل اٛنزيرة فأقيم ّٔا شهرين مث أسًن إَل 

مصر فأقيم ّٔا شهرين مث أسًن إَل البحرين فأقيم ّٔا شهرين مث أسًن إَل الكوفة 
 (ِِ) . مث أسًن إَل البصرة فأقيم ّٔا شهرين كاهلل لنعم اٜنوؿ ىذا فأقيم ّٔا شهرين

                                                           

 ( .ِِٖ/ُ)الرتاتيب اإلدارية . لػ الكتاين  (ُٖ)
 ( .ِٖٔحّْٖ/ُ)مسند اإلماـ أ٘ند  (ُٗ)
 ( .ُّّ/ِ) . للسبكي طبقات الشافعية الكربل (َِ)
 ( .ُّٖ/ْاٞننتظم . البن اٛنوزم ) (ُِ)
 ( .ِِٖ/ُ)الرتاتيب اإلدارية . لػ الكتاين ( ٓٔٓ/ِتاريخ الطربم ) (ِِ)
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كالذم بعث ١نمدا باٟندل: لو أف ٗنال ىلك فقاؿ : الناس  خطب رضي اهلل عنو ◙
ضياعا بشط الفرات خشيت أف يسأؿ اهلل آؿ اٝنطاب. قاؿ عبد الر٘نن بن زيد بن 

  (ِّ) .اؿ اٝنطاب نفسو ما يعين غًنىا أسلم: يعين ب
أال كإين َل أبعثكم أمراء كال جبارين؛ كتب عمر رضي اهلل عنو لؤلمراء كاألجناد "  ◙

كلكن بعثتكم أئمة اٟندل يهتدل بكم؛ فأدركا على اٞنسلمٌن حقوقهم، كال 
تضربوىم فتذلوىم، كال ٓنمدكىم فتفتنوىم، كال تغلقوا األبواب دكهنم فيأكل قويهم 

 (ِْ) " . ضعيفهم
 خبيص فيها بسالؿ أذربيجاف من مواله مع عنو اهلل رضي فرقد بن عتبة بعث ◙

 لٌن، لطيب ىذا إف: فقاؿ عنو، اهلل رضي عمر فتذكقو اٜنلول، من جيد نوع كىو
 عمر فكتب بو، خصك شيء ىو إ٧نا ال،: فقاؿ شبعو؟ منو أكل اٞنهاجرين أفكل
 كد كال كدؾ، من فليس:  بعد أما: عنو اهلل رضي فرقد بن عتبة إَل عنو اهلل رضي
 (ِٓ). رحاٟنم ِف منو اٞنسلموف شبع ما إال تأكل ال أبيك، كد كال أمك،

ما »بشيخ من أىل الذمة يسأؿ على أبواب الناس، فقاؿ:  رضي اهلل عنو عمرمر  ◙
قاؿ: مث « زية ِف شبيبتك مث ضيعناؾ ِف كربؾأنصفناؾ، أف كنا أخذنا منك اٛن

 (ِٔ) . أجرل عليو من بيت اٞناؿ ما يصلحو
 
 

                                                           

 ( .ِٖٔ/ُ)الرتاتيب اإلدارية . لػ الكتاين  (ِّ)
 ( .ُُّ)اٝنراج . لػ أِب يوسف  (ِْ)
 طريق من صحيح( ُِٖ /َُ) السننِف  الدارقطين( ك ُِّٔٗح ِّٓ/ُِ ) اٞنصنف ِف شيبة أِب ابن ركاه (ِٓ)

 ( . َِِّ)  كالرتىيب الرتغيب صحيح . موقوؼ صحيح  -ر٘نو اهلل  -كقاؿ األلباين  .شيبة أِب ابن

لػ  ( أحكاـ أىل الذمة .ُٕٗرقم  ُٗٔ)األمواؿ . لػ ابن ز٤نويو ( ُُٗرقم  ٔٓ)األمواؿ . لػ القاسم بن سالـ  (ِٔ)
 (.ُُْٕٕحْٖٗ/ْ) ( كنز العماؿَِّٓٗحْٕٓ/ِٔ. لػ السيوطي ) جامع األحاديث( ُْْ/ُابن القيم )
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 خالفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنو .
إَل أمراء األجناد ِف الفركج أما  -عثماف رضي اهلل عنو  -ككاف أكؿ كتاب كتبو 

بعد فإنكم ٘ناة اٞنسلمٌن كذادهتم كقد كضع لكم عمر ما َل يغب عنا بل كاف عن 
كم مالء منا كال يبلغين عن أحد منكم تغيًن كال تبديل فيغًن اهلل ما بكم كيستبدؿ ب

 (ِٕ) . غًنكم فانظركا كيف تكونوف فإين أنظر فيما ألزمين اهلل النظر فيو كالقياـ عليو
 . فإين مع الضعيف على القوم ما داـ مظلوما إف شاء اهللكقاؿ رضي اهلل عنو : 

(ِٖ) 
إَل عماؿ اٝنراج أما بعد فإف اهلل خلق اٝنلق باٜنق فال يقبل إال اٜنق  ككتب أيضان :

خذكا اٜنق كأعطوا اٜنق بو كاألمانة األمانة قوموا عليها كال تكونوا أكؿ من يسلبها 
فتكونوا شركاء من بعدكم إَل ما اكتسبتم كالوفاء الوفاء ال تظلموا اليتيم كال اٞنعاىد 

 (ِٗ) . فإف اهلل خصم ٞنن ظلمهم
لصالة الغداة  عن عمراف بن عبد اهلل بن طلحة: أف عثماف رضي اهلل عنو خرج ◙

 فدخل من الباب الذم كاف يدخل منو.
 فز٘نو الباب فقاؿ: انظركا.

فنظركا فإذا رجل معو خنجر أك سيف، فقاؿ لو عثماف رضي اهلل عنو: ما ىذا ؟ 
 قاؿ: أردت أف أقتلك.

 ؟ قاؿ ظلمين عاملك باليمن.قاؿ: سبحاف اهلل، ك٪نك عالـ تقتلين 
قاؿ: أفال رفعت ظالمتك إِل، فإف َل أنصفك أك أعديك على عاملي أردت ذاؾ 

 اهلل منو. عدك أمكنك يا أمًن اٞنؤمنٌن: قولوف فقالوا مين ؟ فقاؿ ٞنن حولو: ما ت

                                                           

 ( .ُٗٓ/ِتاريخ الطربم ) (ِٕ)
 ( .ٕٗٔ/ِتاريخ الطربم ) (ِٖ)
 ( .ُٗٓ/ِتاريخ الطربم ) (ِٗ)
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ىم بذنب فكفو اهلل عين، آتين ّنن يكفل بك: ال تدخل اٞندينة ما  فقاؿ: عبده 
 مٌن.كليت أمر اٞنسل

 (َّ) فأتاه برجل من قومو فكفل بو، فخلى عنو.

 رضي اهلل عنو . علي بن أبي طالبخالفة 
ِف أكؿ خطبة خطبها حٌن توَل رضي اهلل عنو قاؿ أمًن اٞنؤمنٌن علي بن أِب طالب 

باٝنًن  افخذك ،  فيو اٝنًن كالشر جل أنزؿ كتابا ىاديا بٌنَّ إف اهلل عز ك اٝنالفة : 
 مان رى ـ حي إف اهلل حرَّ ، الفرائض أدكىا إَل اهلل سبحانو يؤدكم إَل اٛننة ، كدعوا الشر 
باإلخالص كالتوحيد  كشدٌ ، ـ كلها رى رمة اٞنسلم على اٜني ل حي كفضَّ ، غًن ٠نهولة 

ال ٪نل أذل اٞنسلم ، كاٞنسلم من سلم الناس من لسانو كيده إال باٜنق  ، اٞنسلمٌن
كإف ، فإف الناس أمامكم ،  اصة أحدكم اٞنوتي كخ، بادرك أمر العامة  ، إال ّنا ٩نب

اتقوا ، فإ٧نا ينتظر الناس أخراىم ، فوا تلحقوا ٔنفٌ ، ٓندككم  من خلفكم الساعةي ما 
أطيعوا اهلل ، لبقاع كالبهائم إنكم مسؤكلوف حَّت عن ا، اهلل عباده ِف عباده كبالده 

كىاذٍكيريكا ًإٍذ } الشر فدعوهكإذا رأيتم اٝنًن فخذكا بو كإذا رأيتم ، جل كال تعصوه عز ك 
 (ُّ) .{أىنٍػتيٍم قىًليله ميٍستىٍضعىفيوفى ِف اأٍلىٍرضً 

كحدثين بعض علماء أىل الكوفة أف علي بن أِب طالب رضي قاؿ أبو يوسف : 
على عملك  فىاٍستىٍخًلفٍ أما بعد  : " اهلل عنو كتب إَل كعب بن مالك، كىو عاملو

فتسأٟنم عن  كورةن   بأرض السواد كورةن  ج ِف طائفة من أصحابك حَّت ٕنركاخري 
 (ِّ) . " عماٟنم، كتنظر ِف سًنهتم

من ظلم عباد اهلل كاف اهلل خصمة دكف عباده ، رضي اهلل عنو : اإلماـ علي قاؿ 
 يءكليس ش كمن خاصمو اهلل أدحض حجتو ، ككاف هلل حربا حَّت ينزع أك يتوب .

                                                           

 ( .َُِٕ/ّتاريخ اٞندينة . لػ ابن شبو ) (َّ)
 ق( .ّٓسنة  ّْٔ/ْتاريخ الطربم ) (ُّ)
 ( . ُٖٗ)  تاريخ اليعقوِب( ُُّاٝنراج . لػ أِب يوسف ) (ِّ)
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أدعى إَل تغيًن نعمة اهلل كتعجيل نقمتو من إقامة على ظلم ، فإف اهلل يسمع دعوة 
 (ّّ) اٞنضطهدين ، كىو للظاٞنٌن باٞنرصاد .

 . خالفة معاوية رضي اهلل عنو
فيسند ظهره إَل اٞنقصورة كاف معاكية رضي اهلل عنو ٩نلس للناس ِف اٞنسجد  ◙

، كاألعراِب كالصيب كاٞنرأة كمن ال أحد لوفيتقدـ إليو الضعيف  ك٩نلس على الكرسي
صنع  كيقوؿ: قوؿ: عدم علي، فيقوؿ: أبعثوا معوكي فيقوؿ: ظلمت، فيقوؿ: أًعزُّكهي 

  (ّْ). حَّت إذا َل يبقى أحد دخل فجلس على السرير ِب فيقوؿ : انظركا ِف أمره
  (ّٓ) إال اهلل. : إين ألستحي أف أظلم من ال ٩ند علٌي ناصران رضي اهلل عنو كقاؿ 

عن رجل من بين أمية قاؿ حضرت معاكية يومان كقد أذف للناس اذنان عامان فدخلوا  ◙
عليو ٞنظاٞنهم كحوائجهم فدخلت امرأة كأهنا قلعة كمعها جاريتاف ٟنا فحدرت اللثاـ 

عن لوف كأ٧نا أشرب ماء الدر ِف ٘نرة التفاح مث قالت اٜنمد هلل يا معاكية الذم 
فجعل فيو البياف كدؿ بو على النعم كأجرل بو القلم فيما أبـر كحتم  خلق اللساف

كدرأ كبرأ كحكم كقضا صرؼ الكالـ باللغات اٞنختلفة على اٞنعاين اٞنتفرقة الفها 
بالتقدمي كالتأخًن كاألشباه كاٞنناكر كاٞنوافقة كالتزايد فأدَّتوي اآلذاف إَل القلوب كأدتو 

ؿ بو على العلم كعبد بو الرب كأبـر بو األمر القلوب إَل األلسن بالبياف استد
كعرفت بو األقدار كٕنت بو النعم فكاف من قضاء اهلل كقدره أف قربت زيادان كجعلت 

لو بٌن آؿ سفياف نسبان مث كليتو أحكاـ العباد يسفك الدماء بغًن حلها كال حقها 
ًن من اٞنعاصي خكيهتك اٜنـر بال مراقبة اهلل فيها خؤكف غشـو كافر ظلـو يت

أعظمها ال يرل هلل كقاران كال يظن أف لو معادان كغدان يعرض عملو ِف صحيفتك 
كتوقف على ما أجرـت بٌن يدم ربك كلك برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أسوة 

                                                           

 ( .ّْ/ُٕ) شرح هنج البالغة (ّّ)
 ( .ُّٔ/ُمركج الذىب . لػ اٞنسعودم ) (ّْ)
 ( .َّ/ُ) ابن عبد ربولػ العقد الفريد .  (ّٓ)
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كبينك كبينو صهر فال اٞناضٌن من أئمة اٟندل اتبعت كال طريقتهم سلكت جعلت 
اهلل عليو يدبر أمورىم كيسفك دماءىم فماذا  عبد ثقيف على رقاب أمة ١نمد صلى

تقوؿ لربك يا معاكية كقد مضى من أجلك أكثره كذىب خًنه كبقي كزره إين امرأة 
من بين ذكواف كثب زياد اٞندعي إَل أِب سفياف على ضيعيت كرثتها عن أِب كأمي 

إف فغصبنيها كحاؿ بيين كبينها كقتل من نازعو فيها من رجاِل فأتيتك مستصرخة ف
أنصفت كعدلت كإال ككلتك كزياد إَل اهلل عز كجل فلن تبطل ظالميت عندؾ كال 

عنده كاٞننصف ِل منكما حكم عدؿ فبهت معاكية ينظر إليها متعجبان من كالمها 
مث قاؿ ما لزياد لعن اهلل زيادان فإنو ال يزاؿ يبعث على مثالبو من ينشرىا كعلى 

ب إَل زياد يأمره باٝنركج إليها من حقها كإال مساكيو من يثًنىا مث أمر كاتبو بالكتا
صرفو مذمومان مدحوران مث أمر ٟنا بعشرين ألف درىم كعجب معاكية كٗنيع من 

 (ّٔ) حضره من مقالتها كبلوغها حاجتها.

 . (هٙٛعبد الملك بن مروان )ت 
قصصهم  أٌكؿ من انفرد للمظاَل كجعل ٟنا يوما ٢نصوصا ٩نلس فيو للناس كينظر ِف

كيتأٌملها عبداٞنلك بن مركاف، فكاف اذا كقف فيها على مشكل رٌده اَل قاضيو أِب 
إدريس األكدٌل فنٌفذ فيها أحكامو، فكاف عبد اٞنلك ىو اآلمر كأبو إدريس ىو 

 (ّٕ) .اٞنباشر
عن الزىرم أف يهوديا جاء إَل عبد اٞنلك بن مركاف فقاؿ لو ابن ىزمر ظلمين فلم  ◙

الثانية مث الثالثة فلم يلتفت إليو فقاؿ لو اليهودم إنا ٤ند ِف كتاب اهلل يلتفت إليو مث 

                                                           

 ( .ٓٗ). لػ طيفور  بالغات النساء (ّٔ)
 ( .ِٗٔ/ٔ) فنوف األدبهناية األرب ِف (  ٕٓ)  األحكاـ السلطانية للفراء (ّٕ)
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ِف التوراة أف اإلماـ ال يشرؾ ِف ظلم كال جور حَّت يرفع إليو فإذا رفع إليو فلم يغًن 
  (ّٖ) . شرؾ ِف اٛنور كالظلم قاؿ ففزع ٟنا عبداٞنلك كأرسل إَل ابن ىزمر فنزعو

أف عبداٞنلك بن مركاف بلغو أف بعض كتابو قىًبل ىدية ،  كيركم اٛنهشيارم : ◙
فقاؿ لو : أقبلتى ىدية . فقاؿ نعم قىًبلت ، فقاؿ لو إف كنت قبلت ىديةن ال تنوم 
مكافأة اٞنهدم ٟنا إنك ليم دىينّّ كإف كنت قبلتها تستكفي رجالن َل تكن تستكفيو 

كأال ٔنوف لو أمانة كال لوالىا إنك خائن كإف كنت نويت تعويض اٞنهدم عن ىديتو 
اكريك  تثلمي لو دينان فلقد قىبلتى ما بىسط عليك لساف ميعامليك كأطمع فيك سائر ١ني

 (ّٗ) كسىلبك ىيبة سلطانك ، مث صرفو عن عىملو .

 ه( .ٜ٘حجاج بن يوسف الثقفي )ت لا

أصلح اهلل األمًن، أرعين فقاؿ:  (َْ)اٜنجاج بن يوسف سليك بن سلكة كرد على
؛ فإف ٚنعت خطأ أك زالؿ  ف عين غربكغضض عين بصرؾ، كاكفي ، كا ٚنعك

 ٌلق على اٚنيحي رض العشًنة؛ فى عي  دكنك كالعقوبة. قاؿ: قل. فقاؿ: عصى عاص من
 عطائي. قاؿ: ىيهات! أك ما ٚنعت قوؿ الشاعر: منعتـ منزِل، ك دكىي 

يًن عىليكى كىقىد   بً اٛنيرٍ  م الصّْحاحى مىبارًؾي ... تيعدً  جىانيكى ًمن ٩نى
قاًرؼي صاًحبي الذٍَّنبً 

ي
ا اٞن ٍنًب عىًشًنًه ... ك٤نى  كلىريبَّ مأخوذو بذى

 قاؿ: أصلح اهلل األمًن، إين ٚنعت اهلل عز كجل قاؿ غًن ىذا. قاؿ: كما ذاؾ؟
يا أىيػُّهىا اٍلعىزًيزي ًإفَّ لىوي أىبان شىٍيخان كىًبًنان فىخيٍذ أىحىدىنا مىكانىوي ًإنَّا }قاؿ: قاؿ اهلل تعاَل: 

هي ًإنَّا ًإذان نى  راؾى ًمنى اٍلميٍحًسًنٌنى قاؿى مىعاذى اللًَّو أىٍف نىٍأخيذى ًإالَّ مىٍن كىجىٍدنا مىتاعىنا ًعٍندى
 { . لىظاًلميوفى 

                                                           

 ِف لظلمو منو أعراِبتظلم  بعد عن السماكة عاملوعبداٞنلك بن مركاف  كعزؿ( ُِْ/ّٕتاريخ دمشق ) (ّٖ)
 . (ّٔٓ احل الكاِفاٛنليس الص.) لصدقاتا
 ( . ّْكتاب الوزراء كالكتاب . لػ اٛنهشيارم )  (ّٗ)
سليك اٞنذكور ليس ىو سليك ابن سلكة الذم ضرب بو اٞنثل ِف العدك، فقيل: "أعدل من السليك"؛ فإف  (َْ)

 . سليكنا العداء جاىليّّ، "كىو سليك بن عمرك التميميٌ 
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ٟنذا عن  كٍ : علٌي بيزيد بن أِب مسلم. فمثل بٌن يديو، فقاؿ: افكي  فقاؿ اٜنجاج
ينادم: صدؽ اهلل ككذب  ر مناديان لو بعطائو، كابن لو منزلو، كمي  ككٍ اٚنو، كاصٍ 
 (ُْ) الشاعر.

 . ه(ٜٜالخليفة سليمان بن عبدالملك )ت 
رجل من بين أمية لو قدر كمنزلة من ملوكهم رجال من العرب ِف ماؿ  ظلم ككالءي  ◙
باٜنجاز فخاصم الرجل ككالء األموم ِف ذلك إَل الواِل الذم كاف عليهم فماؿ  لو

مكة كاٞندينة فصاركا إليو فكتب األموم إَل  ٟنم عليو فقاؿ الرجل ال أرضى إال بواِل
الواِل الذم كانوا ارتفعوا إليو فماؿ لوكالئو على الرجل أيضا فقاؿ الرجل ال أرضى 

إال بأمًن اٞنؤمنٌن كأمًن اٞنؤمنٌن يومئذ سليماف بن عبد اٞنلك فخرج الرجل حَّت أتى 
إال كاف  دمشق فلم يلق أحدا من جلساء سليماف كال عظيما من عظماء دمشق

ميلهم إَل األموم عليو فطلب الوصوؿ إَل اٝنليفة فتعذر عليو فطفق يشكو ذلك 
إَل كل من جلس إليو كأنس بو حَّت شكا ذلك إَل رجل من بواِب سليماف فرؽ لو 

يوصلك إليو حَّت  البواب كقاؿ لو ما يوصلك إليو أحد إال خصى لو أثًن عنده كال
و مائيت دينار على أف يوصلين إليو خاليا فسفر ترغب لو فقاؿ لو الرجل فأنا أجعل ل

البواب بينو كبٌن اٝنصي حَّت فهم اٝنصي حاجة الرجل كما جعل لو من اٛنعالة 
كصًن البواب أمينا بينهما كجعل الدنانًن على يديو على أف الدنانًن للخصي إذا 
رجل كصل الرجل إَل سليماف ككلمو خاليا قضيت حاجتو أـ َل تقض فأمر اٝنادـ ال

بلزـك الباب فجعل يغدك فال يزاؿ مالزما للماؿ حَّت إذا أمسى انصرؼ إَل رحلو 
فلم يزؿ كذلك يغدك كل يـو إَل أف دعا سليماف اٝنصي يوما كأمره أف يأتيو بوضوء 
فأتاه بو فبينا اٝنادـ يصب على سليماف إذ مؤل سليماف يده فضرب ّٔا كجو اٝنادـ 

ما ىذا فتحسنو كأما أف تعطيين أك تدع من فقاؿ اٝنادـ كعرؼ منو طيب نفس أ
                                                           

( ٢نتصر تاريخ دمشق ٕٖ/َُ( مرآة الزماف )ِّٓ/ُِالبداية كالنهاية ) .(ُْ/ُالعقد الفريد . لػ ابن عبد ربو ) (ُْ)
 ( .َِٗ/ٔابن منظور ) .لػ



16 
 

يعطيين فال فقاؿ لو سليماف ىل منعت من عطيتك أحدا فقاؿ ىذا رجل ببابك قد 
جعل ِل مائيت دينار على أف يكلمك ِف حاجة لو خاليا قضيت اٜناجة أـ َل تقض 

فقاؿ لو سليماف أدخلو فمضى اٝنادـ فأدخلو كقاـ سليماف يصلي مث قعد ٫نطر 
كيدعو فدخل الرجل كسليماف ٫نطر بأصبعو إَل السماء يدعو اهلل فقاؿ بأصبعو 

الرجل حٌن نظر إَل سليماف ِف تلك اٜناؿ أكاه أكاه أخطأت موضع حاجيت مث 
رجع منصرفا خارجا كانصرؼ سليماف كقاؿ للخصي أين صاحبك فطلبو فوجده قد 

من فطلبو اٝنادـ على خرج كقاؿ للبواب ادفع الدنانًن إَل اٝنادـ فإنو قد كىف ّنا ض
الباب فلم يصبو فرجع إَل سليماف فأخربه بذلك فقاؿ سليماف للخادـ بساطي 

كمن كاف يطيف بو فتفرقوا ِف  عليك ١نـر أك ْنيئين ّٔذا الرجل فخرج اٝنادـ كثقاتو
طلبو حَّت ظفركا بو كىو يقود راحلتو خارجا من باب من أبواب دمشق متوجها إَل 

ارجع إَل أمًن اٞنؤمنٌن فقد طلبك فقاؿ ال حاجة ِل ِف الرجوع  أىلو فقاؿ لو اٝنادـ
إليو كقد أمرت البواب أف يدفع إليك الدنانًن فقاؿ لو اٝنصي ال بد لك من الرجوع 

إليو فرده على كره منو حَّت إذا أدخلو إَل سليماف قاؿ لو سليماف أَل أخرب أنك 
جل قد كاف ذلك أصلح اهلل جعلت ٟنذا مائيت دينار على أف يدخلك إِل فقاؿ الر 

قاؿ فما أمًن اٞنؤمنٌن قاؿ سليماف أفلم أرؾ حٌن مؤلت عيين منك قاؿ بلى 
ا قاؿ أجل خرب ضخم العنق إف فالنا ظلمين ِف أرض ِل ربن أخرجك كاهلل إف لك ٝن

باٜنجاز فاستعديت عليو الواِل علينا كعلى ناحيتنا فماؿ لو علي فلم أرض بذلك 
 األكرب فماؿ لو علي فلم يرض بذلك كقلت ال أقصر حَّت كاستعديت عليو الواِل

أنتهي إَل أمًن اٞنؤمنٌن فلما قدمت إَل دمشق َل أر ّٔا أحدا يفزع إليو إال كجدتو 
معو علي فجعلت ٝنادمك ىذا الذم جعلت لو على أف يوصلين إليك فلما 
 أكصلين رأيتك ٔنطر بأصبعك إَل السماء تطلب من اهلل حاجتك كتضرع إليو
فعقلت بفعلك موضع حاجيت كعلمت إين قد أخطأت ِف طلبها كَل آهتا من 

اٞنوضع الذم ينبغي فرجعت أطلبها من اٞنوضع الذم تطلب أنت حاجتك فبكى 
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سليماف مث قاؿ إف الذم طلبت إليو حاجتك قد قضاىا كأرسل سليماف إَل األموم 
ب كأعطاه أيضا ما ِف أمره كأمره برد ما يدعي عليو فكتب األموم لو بكل ما أح

 (ِْ) . يصلح بو صنعتو كذلك بعدما كصلو سليماف ككساه ك٘نلو كأمر لو بفرائض
خرج سليماف كمعو عمر إَل البوادم، فأصابو سحاب فيو برؽ كصواعق، ففزع  ◙

منو سليماف كمن معو، فقاؿ عمر: إ٧نا ىذا صوت نعمة فكيف لو ٚنعت صوت 
عذاب؟ فقاؿ سليماف: خذ ىذه اٞنائة ألف درىم كتصدؽ ّٔا، فقاؿ عمر: أك خًن 

مظاَل َل يصلوا  من ذلك يا أمًن اٞنؤمنٌن؟ قاؿ: كما ىو؟ قاؿ: قـو صحبوؾ ِف
 (ّْ) . إليك، فجلس سليماف فرد اٞنظاَل

 ( .هٕ٘ٔالخليفة ىشام بن عبدالملك )ت 
َل يكن ِف بين أمية ملك أعظم من ىشاـ كال أعظم قدرا كال أعلى صوتا منو دانت 

لو البالد كملك ٗنيع العباد كأديت لو اٛنزية من ٗنيع اٛنهات من الرـك كالفرس 
ج كالسند كاٟنند ككاف قريبا من الضعفاء مهتما بإصالح األدكاء كالرتؾ كاإلفرنج كالزن

ككاف لو  االستقامةَل ٩نرتلء أحد معو على ظالمة كَل يسلك أحد معو إال سبيل 
موضع بالرصافة يربز فيو فتضرب لو بو السرادقات فيكوف فيو ستٌن ليلة بارزا للناس 

مباحا للخلق ال يفىن أيامو تلك إال برد اٞنظاَل كاألخذ على يد الظاَل من ٗنيع 
أدباء عقالء بإدناء الضعفاء كالنساء اليتامى منو  رجاالن  كلى الناس كأطراؼ البالد كى 

ىل القوة كالكفاية عنو حَّت يأيت على آخر ما يكوف من أمره فيما كأمرىم بإقصاء أ
 (ْْ) . يرفع إليو

: أتاؾ الغوث إف كنت  ككٌقع ىشاـ بن عبد اٞنلك ِف رقعة متظٌلم من العامة ◙
 صادقان كحٌل بك النكاؿ إف كنت كاذبان، فتأخر أك تقدـ.

                                                           

 ( . ُُٔٗرقم  ٕٕ/ٖٔتاريخ دمشق )  (ِْ)
 (  .ِٔٗ/ّ) علي الصِّالَِّبَّ  . لػ الدكلة األموية  (ّْ)
 ( .ِِٖ/ِ) اإلمامة كالسياسة (ْْ)
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 (ْٓ) كعاقبناه.كِف قصة قـو شكوا أمًنىم: إف صح ما اٌدعيتم عليو عزلناه 
ىشاـ بن عبد اٞنلك، فقدمت كفود العرب من القبائل؛  قحطت البادية ِف أياـ ◙

فجلس ىشاـ لرؤسائهم، فدخلوا عليو كفيهم درباس بن حبيب كلو أربع عشرة سنة، 
عليو مشلتاف، لو ذؤابة، فأحجم القـو كىابوا ىشامان، فوقعت عٌن ىشاـ على درباس 

يشاء أحد يصل إِل إال قد كصل حَّت الصبياف! فعلم فاستصغره فقاؿ ٜناجبو: ما 
درباس أنو يريده، فقاؿ يا أمًن اٞنؤمنٌن، إف دخوِل َل يضرؾ كال أنقصك كلكنو 
شرفين، كإف ىؤالء قدموا ألمر فأحجموا دكنو؛ كإف الكالـ لنشر، كإف السكوت 

صابتنا طي ال يعرؼ إال بنشره؛ قاؿ: فانشر ال أبالك كأعجبو كالمو. فقاؿ: إنو أ
سنوف ثالث، فسنة أكلت اللحم، كسنة أذابت الشحم، كسنة أنقت العظم؛ كِف 
أيديكم فضوؿ أمواؿ، فإف كانت هلل عز كجل ففرقوىا على عباد اهلل، كإف كانت 
ٟنم فعالـ ٓنبسوهنا عنهم؟ كإف كانت لكم فتصدقوا ّٔا، فإف اهلل عز كجل ٩نزم 

 . ، كال يضيع أجر احملسنٌناٞنتصدقٌن
قاؿ ىشاـ: ما ترؾ الغالـ ِف كاحدة عذران. مث أمر أف يقسم ِف أىل البوادم ثالث 
مئة ألف، كأمر لدرباس ّنئة ألف درىم، فقاؿ: يا أمًن اٞنؤمنٌن، ارددىا إَل جائزة 

؛ قاؿ: فما لك حاجة؟ قاؿ:  اٞنسلمٌن فإين أخاؼ أف تعجز عن بلوغ كفايتهم
: مث ماذا؟ قاؿ: ماِل حاجة ِف خاصة تقول اهلل عز كجل، كالعمل بطاعتو؛ قاؿ

 (ْٔ) نفسي دكف عامة اٞنسلمٌن.

 . (هٖٓٔ)ت  مروان الحمارــ ب مروان بن محمد المعروفالخليفة 
كقد كاٌلؾ  »كتب اٝنليفة مركاف بن ١نمد إَل القاضي عبدالر٘نن بن زياد فقاؿ : 

ك٘نلك  عظيمان  أمًن اٞنؤمنٌن اٜنكومة كالقضاء بٌن أىل إفريقية، كأسند إليك أمران 
، فيو دماء اٞنسلمٌن كأمواٟنم، كإقامة كتاب اهلل عٌز كجٌل كسنة نبيو جسيمان  خطبان 

                                                           

 ( . ُِْ)  احملاسن كاٞنساكئ( ُٓٗ/ْالعقد الفريد ) (ْٓ)
 ( .ِِ/ِ( التذكرة اٜنمدكنية ) ِِٔ/ٓ)  ر( ربيع األبرآُٔ/٢ٖنتصر تاريخ دمشق . لػ ابن منظور ) (ْٔ)
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 صٌلى اهلل عليو كسلم، كالذٌب عن ضعيفهم من قويهم كإنصاؼ مظلومهم من
، كاألخذ من شريفهم باٜنق ٝناملهم. كقد رجاؾ أمًن اٞنؤمنٌن لذلك  ظاٞنهم

كْنربتك. فعليك باتقاء اهلل عٌز كجٌل  لفقهك كعدلك كخًنؾ كحسبك كعلمك
 عيفهمقويٌهم كض ريك لو، كإيثار اٜنق على ما سواه كليكن ٗنيع الناسكحده ال ش

 (ْٕ)«.ِف اٜنق، عندؾ سواء
  . ه(ٖٙٔالخليفة عبداهلل بن محمد السفاح )ت 

دخلت ِف ذت منهم كأي خً كتب إليو ٗناعة من أىل األنبار يذكركف أف منازٟنم أي 
أٌسس على غًن تقول مث أمر  الذم أمر بو كَل يعطوا أٖناهنا، فوقع: ىذا بناءه البناء 
 (ْٖ) منازٟنم إليهم. مى يى بدفع قً 

 ه( .ٛ٘ٔ)ت أبو جعفر المنصور الخليفة 
نا أبو اٜنسن بن خضر عن ابيو قاؿ: أخربين ثعن ١نمد بن اٜنسن بن دريد  ◙

كىو أمًنىا ألخيو اِب  بعض اٟنامشيٌن قاؿ: كنت جالسا عند اٞننصور بأرمينية
العباس كقد جلس للمظاَل فدخل عليو رجل فقاؿ: اف ِل مظلمة كإين أسألك اف 

 . و قبل أف اذكر مظلميتضربي أى  تسمع مين مثالن 
إذا  على طبقات فالصيبُّ  اٝنلقى  لقى هلل تبارؾ كتعاَل خى ات دقاؿ: اين كج: قل  قاؿ

ٛنأ إليها مث  يءشخرج اَل الدنيا ال يعرؼ اال أمو كال يطلب غًنىا فإذا فزع من 
ٛنا اَل أبيو مث  يءشف أفزعو إيرتفع عن ذلك طبقة فيعرؼ أف أباه اعز من أمو ف

ف ظلمو ظاَل انتصر بو فإذا ظلمو إٛنأ اَل سلطانو ف يءشف أفزعو إيبلغ كيستحكم ف
كقد كنت ِف ىذه الطبقات كقد ظلمين ابن هنيك ِف  السلطاف ٛنأ اَل ربو كاستنصره

ضيعة ِل ِف كاليتو فإف نصرتين عليو كاخذت ّنظلميت كإال استنصرت اَل اهلل عز 
 . كجل كٛنأت إليو فانظر لنفسك ايها االمًن أك دع

                                                           

 ( . َُٔ/ُ)  . لػ اٞنالكي رياض النفوس ِف طبقات علماء القًنكاف كإفريقية (ْٕ)
 ( .ُٕٗ/ْعقد الفريد )ال (ْٖ)
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 فقد عزلتي  يءفتضاءؿ أبو جعفر كقاؿ: أعد علي الكالـ فأعاده فقاؿ: أما أكؿ ش
 (ْٗ) . وً عن ناحيتو كأمر برد ضيعتً  ابن هنيكو 

من ضيعتو فأضافو إَل مالو فوقع  رفع رجل إَل اٞننصور يشكو عاملو أنو أخذ حدان  ◙
إَل عاملو ِف رقعة اٞنتظلم إف آثرت العدؿ صحبتك السالمة فأنصف ىذا اٞنتظلم 

 (َٓ) . من ىذه الظالمة
بلغو عن ٗناعة من كتاب دكاكينو زكركا فيو  أف اٞننصور رضي اهلل عنو حيًكيى  ◙

 . منهم كىو يضرب دثه كغًنكا، فأمر بإحضارىم كتقدـ تأديبهم، فقاؿ: حى 
حو ... كىًعزٍّ يىا أىًمًنى اٍلميٍؤًمًنينىا  أىطىاؿى اللَّوي عيميرىؾى ِف صىالى

ٍزنىا ... فىًإنَّكى ًعٍصمىةه لًٍلعىالىمً   ينىابًعىٍفًوؾى نىٍستىًجًني فىًإٍف ْنًي
اتًًبينىا نىا لًٍلًكرىاـً اٍلكى بػٍ  كى٥نىٍني اٍلكىاتًبيوفى كىقىٍد أىسىٍأنىا ... فػىهى

فأمر بتخليتهم، ككصل الفَّت كأحسن إليو؛ ألنو ظهرت منو األمانة كبانت فيو 
  (ُٓ) . النجابة

عاملو على إرمينية ٫نربه أف اٛنند شغبوا عليو كهنبوا ما ِف بيت  إَل اٞننصوركتب  ◙
، فلو عقلت َل يشغبوا، كلو  ا مدحورا: اعتزؿ عملنا مذمومن  كتابوِف  ، فوقع  اٞناؿ

 (ِٓ) .قويت َل ينهبوا

اٞننصور يقوؿ: ما أحوجين أف يكوف على باِب أربعة نفر ال يكوف أبو جعفر ككاف  ◙
على باِب أعف منهم، ىم أركاف الدكلة كال يصلح اٞنلك إال ّٔم، أما أحدىم 

ال تأخذه ِف اهلل لومة الئم، كاآلخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من  فقاضو 

                                                           

 ( .ُِنوادر الرسائل ) (ْٗ)
 ( .ّٕٓ/ْتاريخ الطربم ) (َٓ)
 ( . ُّٔػ اٞناكردم ) ل . األحكاـ السلطانية (ُٓ)
 ( . َُُاإلدارة اإلسالمية ِف عز العرب . لػ ١نمد كرد علي )  (ِٓ)
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صاحب بريد يكتب خرب ك  يستقصي كال يظلم الرعية القوم، كالثالث صاحب خراجو 
 (ّٓ) ىؤالء على الصحة.

يتقلد قضاء اٞندينة فاستعدل  ٞنا قدـ اٞننصور حاجان كاف ١نمد بن عمراف الطلحي ◙
عليو اٜنمالوف فحضر اٞننصور ٠نلس اٜنكم فقضى عليو للحمالٌن كأمره بإنصافهم 

فسر اٝنليفة باٜنكم عليو كقاؿ للقاضي جزاؾ اهلل عن دينك كعن حىسىبك كعن 
 (ْٓ) خليفتك أحسن اٛنزاء .

فقاؿ يا عباد  ق(ُِٓ)ّندينة السالـ سنة  ة لوخطبِف جعفر اٞننصور  وأبكحذر  ◙
اهلل ال تظاٞنوا فإهنا مظلمة يـو القيامة كاهلل لوال يد خاطئة كظلم ظاَل ٞنشيت بٌن 
أظهركم ِف أسواقكم كلو علمت مكاف من ىو أحق ّٔذا األمر مين ألتيتو حَّت 

 (ٓٓ). أدفعو إليو
: يا أبا عبد اهلل، اٝنليفة ال يصلحو إال التقول،  اٞننصور البنو اٞنهدمقاؿ  ◙

سلطاف ال يصلحو إال الطاعة، كالرعية ال يصلحها إال العدؿ، كأكَل الناس بالعفو كال
 (ٔٓ) أقدرىم على العقوبة، كأنقص الناس عقالن من ظلم من ىو دكنو.

 (ٕٓ) ( .هٜٙٔالخليفة محمد بن عبداهلل المهدي )ت 
على أىل اإلٜناد كالزٌندقة. ككاف ٩نلس ِف   كاف اٞنهدٌم شهما فطنا كر٬نا شديدان  ◙

 (ٖٓ) كٌل كقت لرٌد اٞنظاَل.
                                                           

 .ق ( ُٖٓسنة  َُِ/ٓالكامل ِف التاريخ )  (ّٓ)
 .( ٕٗ( ديواف اٞنظاَل . لػ د. ٘ندم عبداٞننعم ) ُّٕكتاب الوزراء كالكتاب . لػ اٛنهشيارم )  (ْٓ)
 .( ِّٓ/ْتاريخ الطربم ) (ٓٓ)
 .( ُٔٗتاريخ اٝنلفاء . لػ السيوطي ) (ٔٓ)
بالبصرة ٞنا قدمها، فأقيمت الصالة يوما  بٍنا الصلوات ِف اٞنسجد اٛنامع كىافى اٞنهدم يصليقاؿ :   عىٍن أِب عبيدة (ٕٓ)

: كقد رغبت ًإَلى اللَّو ِف الصالة خلفك فأمر ىؤالء ينتظركين فػىقىاؿى أعراِب: يىا أىًمًنى اٍلميٍؤًمًنٌنى لست عىلىى طهرو  ، فػىقىاؿى
)اٞننتظم  فكرب فتعجب الناس من ٚناحة أخالقو َلى أف قيل لىوي قىٍد جاء الرجلكدخل احملراب ككقف إً  اللَّوانتظركه ر٘نكم 

ٖ/ُِْ. ) 
 ( .ُٕٔ) الفخرم ِف اآلداب السلطانية (ٖٓ)
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كما ٚني ىاديان مهديان رد اٞنظاَل كشهد    -اٞنهدم  - فكافقاؿ اٞنقدسي :  ◙
 (ٗٓ) . الصلوات ِف ٗناعة كفرؽ خزائن اٞننصور ِف سبل اٝنًن

إذا جلس للمظاَل قاؿ: أدخلوا علٌي القضاة، فلو َل يكن رٌدم اٞنهدم كاف ك  ◙
 (َٔ) للمظاَل إال للحياء منهم لكفى!.

 -فأتيت سالمان  -ضيعة ِل قاؿ اٞنسور بن مساكر ظلمين ككيل اٞنهدم كغصبين  ◙
صاحب اٞنظاَل كأعطيتو رقعة مكتوبة فأكصلها للمهدم كعنده عمو العباس بن 

كعافية القاضي فأمر اٞنهدم بإدخالو كسألو عن مظلمتو فأخربه ّٔا  ١نمد كابن عالثة
فقاؿ لو ترضى بأحد ىذين فقاؿ تكلم فقاؿ مساكر أصلح اهلل القاضي إف ىذا 
ظلمين ِف ضيعيت كأشار إَل اٞنهدم فقاؿ القاضي ما تقوؿ يا أمًن اٞنؤمنٌن قاؿ 

و الضيعة قبل ضيعيت ِف يدم فقاؿ مساكر أصلح اهلل القاضي سلو صارت إلي
 فقاؿ القاضي أطلقها لو قاؿ قد فعلت . بعد اٝنالفةاٝنالفة أك بعدىا فقاؿ اٞنهدم 

(ُٔ) 
 ككاف اٞنهدم ٩نلس للمظاَل كتدخل القصص عليو فارتشى بعض أصحابو بتقدمي ◙

بعضها فأنذ بيتان لو شباؾ حديد على الطريق تطرح فيو القصص ككاف يدخلو 
كحده فيأخذ ما يقع بيده من القصص أكالن فأكؿ فينظر فيو فال يقدـ بعضها على 

 (ِٔ) بعض .
صلينا مىعى اٞنهدم اٞنغرب كمعنا العوِف، كىكىافى من مظاَل  : أىبيو عىٍمرك الشعاِفقاؿ  ◙

اٞنهدم، فلما انصرؼ اٞنهدم من اٞنغرب جاء العوِف حىَّتَّ قعد ِف قبلتو، فقاـ 

                                                           

من ِف السجوف، فقيل لو: إ٧نا تزرم على أبيك،  -اٞنهدم  -كٞنا استخرج ( ٓٗ/ٔ) البدء كالتاريخ . لػ اٞنقدسي (ٗٓ)
 ( .ّٔ/ّ)نثر الدرر . لػ اآلِب  ن أِب حبس بالذنب، كأنا أعفو عنوفقاؿ: ال أزرم، كلك

 ( .ُٕٔ) الفخرم ِف اآلداب السلطانية (َٔ)
 ( .ّٗ) تاريخ الدكلة العباسية . ١نمد اٝنضرم بك (ُٔ)
 ( .ٖٖ) تاريخ الدكلة العباسية . ١نمد اٝنضرم بك (ِٔ)
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: كما  : شيء أكَل بك من النافلة، قىاؿى : مىا شأنك؟ قىاؿى يتنفل، فجذب ثوبو فػىقىاؿى
: سالـ موالؾ، قىاؿى كىىيوى قائم عىلىى  رأسو: أكطأ قوما اٝنيل كغصبهم عىلىى ذاؾ؟ قىاؿى

ضيعتهم كقد صح ذلك عندم تأمر بردىا كتبعث من ٫نرجهم، فػىقىاؿى اٞنهدم: حىَّتَّ 
نصبح إف شاء اللَّو، فػىقىاؿى العوِف: ال إال الساعة، فػىقىاؿى اٞنهدم: يا فالف القائد، 

: اذىب الساعة ًإَلى موضع كذا ككذا فأخرج من ًفيهىا كسلم الضيعة ًإَلى   فالف. قىاؿى
 (ّٔ) فما أصبحوا حىَّتَّ ردت الضيعة عىلىى صاحبها.

 .ه( ٓٚٔ)ت  الهاديموسى بن محمد الخليفة 
"ركب يومنا يريد عيادة أمو اٝنيزراف من  اٟنادمموسى بن ١نمد حيكي أف اٝنليفة  ◙

فقاؿ لو: يا أمًن اٞنؤمنٌن، أال أدلك  علَّة كانت كجدهتا، فاعرتضو عمر بن بزيع ،
؟ قاؿ: اٞنظاَل، َل تنظر  على كجو ىو أعود عليك من ىذا؟ فقاؿ: ما ىو يا عمري

يٍطرًقىة )حراستو كجنده( أف ٬نيلوا إَل دار اٞنظاَل، 
فيها منذ ثالث. قاؿ: فأكمأ إَل اٞن

ل ٟنا: إف عمر مث بعث إَل اٝنيزراف ِنادـ من خدمو يعتذر إليها من ٔنلفو، كقاؿ: ق
بن بزيع أخربنا من حق اهلل ّنا ىو أكجب علينا من حقّْك، فملنا إليو، ك٥نن 

 (ْٔ) . "عائدكف إليك ِف غد إف شاء اهلل
رأسو  كي عن موسى اٟنادم أنو جلس يوما للمظاَل كعمارة بن ٘نزة قائم علىحي  ◙

لو، فأمره كلو منزؿ، فحضر رجل ِف ٗنلة اٞنتظلمٌن يدعي أف عمارة غصب ضيعة 
اٟنادم باٛنلوس معو للمحاكمة، فقاؿ: يا أمًن اٞنؤمنٌن إف كانت الضيعة لو فما 

أعارضو فيها، كإف كانت ِل فقد كىبتها لو، كما أبيع موضعي من ٠نلس أمًن 
 (ٓٔ) اٞنؤمنٌن.

                                                           

 ( .ُِٓ/ٖاٞننتظم . لػ اٛنوزم ) (ّٔ)
ركل أنو جلس للمظاَل كأمر أف يؤذف للناس باٛنفلى ال بالنقرل أم ق ( ك َُٕسنة  َُٔ/ْتاريخ الطربم )  (ْٔ)

  . (َُْٓ/ْ ركضة القضاة )بالعمـو ال باٝنصوص.
 .(  ُْٕاألحكاـ السلطانية . لػ اٞناكردم )  (ٓٔ)
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 يح ِف الليل قائالن .ذات يـو رجالن يص ٚنع اٟنادم ◙
 كأعفنا من حاِت قل للخليفة حاًِته لك خائن ... فخف اإللو

  إف العفيف إذا استعاف ِنائن ... كاف العفيف شريكو ِف اٞنأمث
كٞنا أراد اٟنادم معرفة الرجل ليستفسر منو عٌمن ظلمو َل ٩ند ، فعزؿ كل عامل لو 

ييدعى حإنان .
 (ٔٔ) 

 . ه(ٚٛٔالوزير جعفر بن يحي البرمكي )ت 

الربمكي توَل ديواف رئاسة اٞنظاَل ِف عهد ىاركف بن ٪ني ذكرت األخبار أف جعفر 
الرشيد كأنو فصل ِف يـو كاحد ألف قضية ، مث أيخرجت فعرضت على العماؿ 

كالقضاة كالكتاب ككتاب الدكاكين ، فما كجد فيها شيء مكرر ، كال شيء ٫نالف 
 (ٕٔ) اٜنق .

 ه( .ٖٜٔ)ت  ىاُرون الرَِّشيدالخليفة 
 (ٖٔ) أسرار رعيتو، كأكثرىم ّٔا عنايةن، كأحزمهم فيها أمران.كاف أشد اٞنلوؾ ُنثان عن 

كٟنذا كانت أيامو كلها نضرة ٢نصبة ، كالناس فيها ِف خًن ، كاألرزاؽ دارة ، كالعدؿ 
 (ٗٔ) فائض على الناس ِف أطراؼ البالد .

ىاركف الرشيد باٞنظاَل ككاف ٩نلس ٟنا ِف كثًن من األحياف تنفيذان للنصيحة  إىتمك 
 اليت كجهها إليو قاضي قضاتو أبو يوسف صاحب كتاب اٝنراج إذ قاؿ : 

ذلك من األجر يزيد بو اٝنراج إف العدؿ كإنصاؼ اٞنظلـو كْننب الظلم مع ما ِف 
ر، كاٝنراج ىي تفقد مع اٛنو ك ،  ر بو عمارة البالد كالربكة مع العدؿ تكوفي ثكتك

اٞنأخوذ مع اٛنور تنقص البالد بو كٔنرب. ىذا عمر بن اٝنطاب رضي اهلل تعاَل 
                                                           

 كاليةكعزا السيوطي اٜنادثة للمهدم (  ِٕٔ( تاريخ اٝنلفاء . لػ السيوطي  ٢ُُِنتصر التاريخ . لػ الكازركين )  (ٔٔ)
 كاهلل أعلم . . (ٕٔ) الفاعورم أ٠ند لػ . العباسي العصر ِف اٞنظاَل

 .(  َِْكتاب الوزراء كالكتاب . لػ اٛنهشيارم )  (ٕٔ)
 . (َُٕ) اٛناحظ لػ . التاج ِف أخالؽ اٞنلوؾ (ٖٔ)
 . (ٕٔ) الفاعورم أ٠ند لػ . العباسي العصر ِف اٞنظاَل كالية (ُّٗ/ّ) العيوف كاٜندائق (ٗٔ)
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عنو كاف ٩نيب السواد مع عدلو ِف أىل اٝنراج كإنصافو ٟنم كرفعو الظلم عنهم مائة 
 ألف ألف، كالدرىم إذ ذاؾ كزنو كزف اٞنثقاؿ.

ٌن باٛنلوس ٞنظاَل رعيتك ِف الشهر أك فلو تقربت إَل اهلل عز كجل يا أمًن اٞنؤمن
الشهرين ٠نلسا كاحدا تسمع فيو من اٞنظلـو كتنكر على الظاَل رجوت أف ال تكوف 

٣نن احتجب عن حوائج رعيتو، كلعلك ال ْنلس إال ٠نلسا أك ٠نلسٌن حَّت يسًن 
ذلك ِف األمصار كاٞندف فيخاؼ الظاَل كقوفك على ظلمو؛ فال ٩نرتئ على الظلم 

لضعيف اٞنقهور جلوسك كنظرؾ ِف أمره فيقول قلبو كيكثر دعاؤه؛ فإف َل كيأمل ا
٬نكنك االستماع ِف آّلس الذم ْنلسو من كل من حضر من اٞنتظلمٌن نظرت ِف 

أمر طائفة منهم ِف أكؿ ٠نلس كِف أمر طائفة أخرل ِف آّلس الثاين، ككذلك ِف 
من خرجت قصتو أكال دعي  آّلس الثالث، كال تقدـ ِف ذلك إنسانا على إنساف،

 أكال ككذلك من بعده.
مع أنو مَّت علم العماؿ كالوالة أنك ْنلس للنظر ِف أمور الناس يوما ِف السنة ليس 

يوما ِف الشهر تناىوا بإذف اهلل عن الظلم كأنصفوا من أنفسهم، كإين ألرجو لك 
 عنو  بذلك أعظم الثواب، أنو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل

 (َٕ) كربة من كرب اآلخرة.

كي أف نصرانيا ادعى أماـ أبو يوسف القاضي أف ىاركف الرشيد قد ظلمو بأف حي  ◙
غصب ضيعةو لو فدعاه أبو يوسف فدخل فقرأ أبو يوسف الشكول على أمًن 

 الضيعة لنا كرثناىا عن اٞننصور .اٞنؤمنٌن ىاركف الرشيد فقاؿ : ىذه 
قد ٚنعت أفلك بينة قاؿ ال كلكن حٌلفو . فقلت : اٜنلف يا أمًن  فقلت للنصراين :

 (ُٕ) اٞنؤمنٌن قاؿ : نعم فحلف كذىب النصراين .

                                                           

 .(  ُُُاٝنراج . لػ أِب يوسف )  (َٕ)
 .(  ّٓالفركؽ ِف الفركع ِف فقو اإلماـ أِب حنيفة النعماف )  (ُٕ)
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كاف الرشيد إذا أحس من عامل لو خيانة دبر لو من صائب رأيو ما يدؿ على  ◙
 شدة غًنتو على مصلحة ملكو فقد عزؿ علي بن عيسى عن خرساف ككتب إليو .

 بسوء كخليفتو، هللا كأسخطت الرعية، كظلمت ، األرض ِف عيثت) ..... لقد 
 ثغر موالم أعٌن ابن ىرٖنة كليت كقد خيانتك، كظاىر طيعمتك، كرداءة سًنتك،
 يرتؾ كال كعمالك، ككتابك كلدؾ كعلى عليك، كطأتو يشدد أف كأمرتو خراساف

 أىلو، إَل ترده حَّت بو، أخذكم إال معاىد كال ٞنسلمقان ح كال در٨ننا ظهوركم كراء
 كيصب العذاب، عليكم يبسط أف فلو كعمالك، كلدؾ كأباه ذلك أبيت فإف

 كتعدل كظلم كخالف، كبدؿ كغًن، نكث ّنن ٪نل ما بكم ك٪نل السياط، عليكم
 فال ثالثنا، كاٞنعاىدين كللمسلمٌن ثانينا، كٝنليفتو بادئنا، كجل عز هلل انتقامنا كغشم،
 (ِٕ) .( مكرىنا  أك طائعنا يلزمك ٣نا كاخرج ٟنا، سول ال لليت نفسك تعرض

كنت عند أمًن اٞنؤمنٌن الرشيد كمعنا سعيد بن سلم، فلما كاف قاؿ األصمعي :   ◙
٥نو نصف النهار انصرفا، فإذا ٥نن بيهوديٌن ضريرين، أحد٨نا يقود صاحبو، كقاؿ 

: ك٪نك قد أقرح سندمه - كليس يعلم أف أحدان يسمع كالمهما -أحد٨نا لآلخر 
 ناء، ال تعجل على اٝنطائٌن كإ٧نااٜنرسي قلوب اٝنلق، فقل معي: يا حليم ذك أ

تؤخرىم ليـو تشخص فيو األبصار، ال طاقة لنا بسعة حلمك عن سندم اٜنرسي، 
 كأنت العليم اٜنكيم.

قاؿ األصمعي: فقلت لسعيد: ىل ٚنعت؟ قاؿ: قد ٚنعت. قاؿ األصمعي: فلما 
ألسرتيح، فإذا رسوؿ اٝنليفة يدعوين إليو فراعين كصلت إَل منزِل رميت بثياِب 

 ذلك، كصرت مع الرسوؿ فإذا ىو جالسه ِف ٠نلسو ذلك فقاؿ ِل:
ال ترع، إنكم ٞنا هنضتم غفوت فإذا قائله يقوؿ ِل: اعزؿ سندم اٜنرسي عن رقاب 

الناس، كسل األصمعي عما ٚنع. قاؿ: فحدثتو اٜنديث فظهر عليو من اٝنشوع 
يمه، كعلم أهنا دعوةه استجيبت من كقتها، كبعث فأشخص اٜنرسي كاٛنزع شيءه عظ

                                                           

 .(  ُٕٓاإلسالـ كاٜنضارة العربية . لػ ١نمد كرد علي )  (ِٕ)
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، مث أخذ صفة اليهوديٌن كأمر بطلبهما ببغداد كلها كمسألة اليهود  فضربو ألف سوطو
 (ّٕ) عنهما فلم يعرفا.

رفع أىل السواد إَل ىاركف الرشيد أف اٛنراد أتى على غالهتم : فكتب : ليس من  ◙
ط عنكم نصف اٞنركءة أف تكونوا بضيافة اٛن راد أكَل منا ، كقد أمرنا بأف ٪ني

 (ْٕ) . خراجكم
 ه( .ٜٛٔالخليفة األمين محمد بن ىارون )ت 

جاء على لساف الفضل بن الربيع إَل جلوس اٝنليفة األمٌن للمظاَل قائالن : قعد 
ر كهنى يومان على فرش لبود ، كعليو مبطنة كقلنسوة كشيء كطيلساف أزرؽ . فأم

بأجزؿ الكالـ ، كيقوؿ الفضل مسرتسالن : فواهلل عٌن توقيعان ٖنانية كأربككٌقع ِف ٥نو 
لقد أصاب فما أخطأ ، كأسرع فما أبطأ . كلقد عيرضت على أيكَل الدكاكين 

كالفقهاء فما كجدكه خالف حكمان ِف قضية كاحدة منها . كبعد انفضاض ٠نلس 
ي فأجابو الفضل : يأمًن اٞنظاَل قاؿ األمٌن للفضل : اتراين ال أحسن األمر كالنه

، كاهلل رأيت من بالغتك كمعرفتك باألحكاـ ما رأيتو ِف أمًن اٞنؤمنٌن  اٞنؤمنٌن
 (ٕٓ) الرشيد .

 ه( .ٜٛٔالقاضي محمد بن بشير المعافري )ت 
 . (هٕٙٓت ) األموي بن عبدالرحمن الداخل ىشامالحكم والخليفة 

بن  للحكم جياف أف عامالن رجل من أىل كورة  -أم ١نمد بن بشًن  - فع إليوري 
اغتصبو جارية، كصًنىا إَل اٜنكم؛ فوقعت من قلب اٜنكم كل موقع؛ ىشاـ 

لكو ّنفأثبت الرجل أمره عند القاضي، كأتاه بينة تشهد على معرفة ما تظلم منو ك 
اٛنارية؛ فاستأذف القاضي على  أف ٓنضرى  ةي نَّ للجارية كّنعرفتهم ّٔا. فأكجبت السي 

                                                           

 .( ُٗرقم ُٗٓ) منتقى من أخبار األصمعي (ّٕ)
 ( .َُٓرقم ٖٔمرآت اٞنركءات .لػ الثعاليب ) (ْٕ)
 . (ِٖ) العباسي العصر ِف اٞنظاَل كالية (ُِٖ/ٖ) الفريد العقد(  َِٖتاريخ العباسيٌن . لػ ابن كادراف )  (ٕٓ)
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أيها األمًن! أنو ال يتم عدؿ ِف العامة  فلما دخل عليو، قاؿ لو:أذف لو؛ اٜنكم؛ ف
كى لو أمر اٛنارية، كخًنه بٌن إبرازىا للبينة ليشهد على كحى  دكف إقامتو ِف اٝناصة!

من  يةى اٛنار  أدعوؾ إَل خًن من ذلك! تبتاعي  أكالعينها، أك عزلو. فقاؿ لو اٜنكم: 
اف، يورة جهود قد شهدكا من كي فقاؿ القاضي: إف الش صاحبها بأبلغ ما يطلب فيها

كأتى الرجل يطلب اٜنق ِف مظامو؛ فلما صار ببابك، تصرفو دكف إنفاذ اٜنق لو؛ 
فلما رأل عزمو على ذلك، أمر  ور!هيقوؿ: باع ما ال ٬نلك بيع مق كلعل قائال

 ها.بإخراج اٛنارية من قصره؛ فشهد الشهود عنده على عينها، كقضى ّٔا لصاحب

(ٕٔ) 

قاؿ اٝنشين : ذكر عن بعض اٝناصة : أف كر٬نةن من كرائم ) اٜنكم بن ىشاـ (  ◙
ذكرت : أف اٜنكم قاـ عنها ليالن ، فساء بو ظنُّها : على ما يتوىمي النساء كيسبق 

إليهن من كجو الغًنة . قالت : فقفوت أثره فوجدتوي ِف بعض األماكن يصلي كيدعو 
كّنا فعلتي كّنا رأيتو عليو من الصالة  قالت فلٌما انصرؼ أعلمتيو ، ّنا ظننتي 

كالدعاء . قالت : فقاؿ ِل : كنتي قد قػىلَّدتي ١نمد بن بشًن القضاء بٌٌن اٞنسلمٌن 
، فكانت نفسي عليو طيبةن ، كقليب كاثقان ككنت مسرت٪نان من أخبار الناس كظالماهتم 

سّْياًؽ كأف اٞنوت ٞنا علمت من عدلو كثقتو حَّت أيعلمتي ِف ىذه العشيًة : أنو ِف ال
قد حضره . فقلقت لذلك كاغتممت كقمتي ِف ىذه الساعة أدعو اهلل كأبتهلي إليو 

: أف يوفقى ِل رجالن يكوفي عوضان منو : تسكن إليو نفسي فأيكليو قضاء اٞنسلمٌن 
 .ٗنيعان  هم اهللر٘ن (ٕٕ) . بعدىهي 

 . ه(ٕٗٓالقاضي المصعب بن عمران الَهْمَداني )ت 
غصب ضيعة من رجل َنياف كتوِف  كاينَّ أف العباس بن عبداهلل اٞنر : ذكر اٝنشين 

: الرجل كترؾ أطفاالن فلما بلغوا كانتهى إليهم عدؿ القاضي مصعب بن عمراف 
                                                           

  .( ٖٕ/ِ) البياف اٞنغرب ِف أخبار األندلس كاٞنغرب (ٕٔ)

  . (ٗٓ) قضاة قرطبة .للخشين (ٕٕ)
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قدموا قرطبة كأهنوا إليو مظلمتهم كأثبتوىا عنده فبعث القاضي إَل العباس كأعلمو ما 
رب لو أجالن بعد أجل فلما ذكره القـو كعرفو بالشهود عليو كأباح لو الدفع كض

انقضت اآلجاؿ كعجز عن الدفع كأعلمو أنو سينفذ اٜنكم عليو فدخل العباس 
ي إَل القاضي بالتخلي عن النظر كأف يكوف صعلى األمًن اٜنكم كسألو أف يو 

لو يسمى )بزنت( كأكصاه إَل  األمًن الناظر بينو كبٌن خصمو فدعا األمًن بفَّت
عن النظر فلما أدل الفَّت الوصية قاؿ لو مصعب إف مصعب بن عمراف بأف يتخلى 

القـو قد أثبتوا حقهم كلزمهم ِف ذلك عناء طويل كنصب شديد لبعد مكاهنم كقد 
ت دعواىم كلست أٔنلى عن النظر حَّت أحكم ٟنم فلم يعرض األمًن للقاضي تثب

 (ٖٕ) كنفذ حكمو .

 ه( .ٕٛٔالخليفة المأمون عبداهلل بن ىارون الرشيد )ت 
، فكاف  أنو جلس يومنا لردّْ اٞنظاَل : ذكر صاحب )العقد الفريد( قصةن للمأموف ◙

امرأة عليها ىيئة السفر، كعليها ثياب رثة،  - كقد ىٌم بالقياـ - تقدـ إليو آخر من
فوقفت بٌن يديو فقالت السالـ عليك يا أمًن اٞنؤمنٌن كر٘نة اهلل كبركاتو، فنظر 

فقاؿ ٟنا ٪نٍن: كعليك السالـ يا أمة اهلل، تكلمي ِف اٞنأموف إَل ٪نٍن ابن أكثم، 
 حاجتك. فقالت:

 كيا إمامنا بو قد أىشرؽ البلدي ... يا خًنى منتصفو ييهدىل بو الرَّشىدي 
 عدم عليها فلم ييرتىؾ ٟنا سىبىدي  ...تشكو إليك عميدى القـو أىرملةه 
 كالولد... ظلما كفٌرؽ مين األىل كابتزَّ مينّْ ًضياعي بعد مىنعىتها

 فأطرؽ اٞنأموف حينا، مث رفع رأسو إليها كىو يقوؿ:
 عين كأقرح ميٌن القلب كالكبد ِف دكف ما قلت زاؿ الٌصرب كاٛنلد ...

 ِف ... كأحضرم اٝنصم ِف اليـو اٌلذم أعدىذا أذاف صالة العصر فانصر 
 كآّلس الٌسبت إف يقض اٛنلوس لنا ... ننصفك منو كإاٌل آّلس األحد

                                                           

 . (ٔٔ) النباىي لػ . تاريخ قضاة األندلس( َِرقم  ّْلػ اٝنشين )  قضاة قرطبة . (ٖٕ)
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 فلما كاف يـو األحد جلس، فكاف أكؿ من تقٌدـ إليو تلك اٞنرأة، فقالت:قاؿ: 
السالـ عليك يا أمًن اٞنؤمنٌن كر٘نة اهلل كبركاتو. فقاؿ: كعليك السالـ، أين 

 اٝنصم؟
فقالت: الواقف على رأسك يا أمًن اٞنؤمنٌن. كأكمأت إَل العباس ابنو. فقاؿ: يا 

. فجعل كالمها يعلو  أ٘ند بن أِب خالد، خذ بيده فأجلسو معه ا ٠نلس اٝنصـو
كالـ العباس، فقاؿ ٟنا أ٘ند بن أِب خالد: يا أمة اهلل، إنك بٌن يدم أمًن اٞنؤمنٌن، 

كإنك تكلمٌن األمًن، فاخفضي من صوتك. فقاؿ اٞنأموف: دعها يا أ٘ند، فإف 
 اٜنق أنطقها كأخرسو. مث قضى ٟنا برد ضيعتها إليها، كظلم العباس بظلمو ٟنا، كأمر

ك٪نسن معاكنتها، كأمر ٟنا  ذم ببلدىا أف يوغر ٟنا ضيعتهابالكتاب ٟنا إَل العامل ال
 (ٕٗ) بنفقة.

من باب البستاف ببغداد فصاح بو رجل بصرٌم: يا أمًن اٝنليفة اٞنأموف يومان خرج  ◙
اٞنؤمنٌن إين تزكجت بامرأة من آؿ زياد كإف أبا الرازم فٌرؽ بيننا كقاؿ ىي امرأة من 

: فأمر عمرك بن مسعدة فكتب إَل أِب الرازم: إنو قد بلغ أمًن اٞنؤمنٌن  قاؿقريش. 
ما كاف من الزيادية كخلعك إياىا إذ كانت من قريش، فمَّت ٓناكمت إليك العرب 

ال أـ لك ِف أنسأّا، كمَّت ككلتك قريش يا ابن اللخناء بأف تيلصق ّٔا من ليس 
 (َٖ) . منها؟ فخٌل بٌن الرجل كامرأتو

 

اٞنأموف يومان بالشماسية كخلف ظهره أ٘ند بن ىشاـ، فصاح بو رجل من  ركب ◙
أىل فارس: اهلل اهلل يا أمًن اٞنؤمنٌن! فإف أ٘ند بن ىشاـ ظلمين كاعتدل علٌي! 

 فقاؿ: كن بالباب حَّت أرجع فأنظر ِف أمرؾ.
: ما يؤمنك منا أف نوقفك كصاحبك  فلما مضى التفت إَل أ٘ند بن ىشاـ فقاؿ

كس ىذه اٛنماعة كتقعد مع خصمك حيث يقعد مث يكوف ١نقان كتكوف ىذا على رؤ 
                                                           

 ( .ُّٗ( األحكاـ السلطانية .لػ اٞناكردم )ّٗ/ُالعقد الفريد ) (ٕٗ)
 ( .ُٕٕ). لػ ١نمد كرد علي   أمراء البياف( ُِِ) احملاسن كاٞنساكئ (ٓٛ)
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مبطالن! فكيف إف كنت ِف صفتو ككاف ِف صفتك؟ فوٌجو إليو من ٪نٌولو عن بابنا 
إَل رحلك كأنصفو من نفسك كأعطو ما أنفق ِف طريقو إلينا، كال ْنعل لنا ذريعة 

من ظلمك ضعيفان ال إَل الئمتك، فواهلل لو ظلمت العباس ابين كاف أىوف علٌي 
٩ندين ِف كل كقت كال ٫نلو لو كجهي، كال سيما من كاف يتجشم السفر البعيد 

كيكابد حر اٟنواجر كطوؿ اٞنسافة. قاؿ: فوجو إليو أ٘ند بن ىشاـ فحٌولو إَل 
 (ُٖ) مضربو ككتب إَل عاملو برٌد ما أخذ منو، ككصل الرجل بأربعة آالؼ درىم.

ِف رقعة رجل من العامة تظٌلم من علٌي بن ىشاـ: يا أبا اٜنسن اٞنأموف كٌقع  ◙
 (ِٖ) الشريف من يظلم من فوقو كيظلمو من دكنو فاعلمين أم الرجلٌن أنت.

: كتبت إَل عامل دستىب كتابان أطلتو فأخذه اٞنأموف من  كقاؿ عمرك بن مسعدة ◙
 (ّٖ) يدم ككتب: قد كثر شاكوؾ فإما عدلت كإما اعتزلت.

 

ِف رقعة رجل تظٌلم من الرستمٌي: ليس من الرب أف تكوف آنيتك اٞنأموف ككٌقع  ◙
 (ْٖ) ذىبان كقدكرؾ فضة كجارؾ يطوم كغر٬نك يعوم.

كِف قصة متظلم من ١نمد بن الفضل الطوسي: قد احتملنا بذاءؾ كشكاسة  ◙
 (ٖٓ) ، فأما ظلمك للرعية فإنا ال ٥نتملو. قكخلي 

 ه( .ٕٕٚ)ت الخليفة محمد بن ىارون المعتصم باهلل 
يومان من دار اٞنأموف إَل داره، ككاف شارع اٞنيداف منتظمان  -اٞنعتصم  -انصرؼ  ◙

باٝنيم، فيها اٛنند، فمر اٞنعتصم بامرأةو تبكي، كتقوؿ: ابين ابين؛ كإذا بعض اٛنند 

                                                           

 ( . ُِِ)  احملاسن كاٞنساكئ(  ٗٓكتاب بغداد . لػ طيفور )  (ُٖ)
 ( . ُِْ)  احملاسن كاٞنساكئ (ِٖ)
كعزاه إَل أِب جعفر اٞننصور( كِف العقد الفريد  ٖٖ( خاص اٝناص . لػ الثعاليب ) ُِْ)  احملاسن كاٞنساكئ (ّٖ)
 كاهلل أعلم .عزاه إَل جعفر بن ٪ني(  َِٔ/ْ)
 ( . ُِْ)  احملاسن كاٞنساكئ (ْٖ)
 ( .َِّ/ْالعقد الفريد ) (ٖٓ)
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قد أخذ ابنها؛ فدعاه اٞنعتصم كأمره أف يرد ابنها عليها؛ فأِب، فاستدناه فدنا منو 
بيده، فسمع صوت عظامو، مث أطلقو من يده، فسقط، كأمر بإخراج فقبض عليو 

 (ٖٔ) الصيب إَل أمو.
صد الوزير الفضل بن مركاف الشاعر اٟنيثم بن فراس عندما تظلم إليو من بعض  ◙

 العماؿ ّنا دفع اٟنيثم أف يهجوه قائالن :
فػىقىبػٍلىكى كىافى الفىٍضلي كىالفىٍضلي كىالفىٍضلي  ::تػىفىٍرعىٍنتى يىا فىٍضلى بنى مىٍركىافى فىاٍعتىربٍ 

(ٖٕ) 
ًبٍيًلًهم   . أىبىادىتٍػهيمي األىقٍػيىادي كىالذُّؿُّ كىالقىٍتلي  ::ثىالىثىةي أىٍمالىؾو مىضىٍوا ًلسى

كٞنا ٚنع اٞنعتصم بذلك قبض على كزيره الفضل كصادره ، كٞنا شفع لو بعض 
 اسخط اهلل كأرضاين فسلطين عليوأصحابو عنده رفض شفاعتهم قائالن : إف الفضل 

. (ٖٖ) 

 ه( .ٖٕٓالخزاعي )ت  َعبد اهلل بن طَاِىراألمير 

 : يذكر أف رجال كرد ىراة فرفع قصة ًإَلى عبد اهلل ٍبن طاىر، فلمىا قدـ بٌن يديو قىاؿى
: مىا الذم تدعي علي؟ : األمًن أيده اهلل، قىاؿى : ضيعة ِل  من خصمك؟ قىاؿى قىاؿى

: إ٧نىا تقاـ البينة  ّٔراة غصبنيها : ألك بينة؟ قىاؿى كالد األمًن كىي اليـو ِف يده. قىاؿى
بعد اٜنكومة ًإَلى القاضي، فإف رأل األمًن أف ٪نملين كإياه عىلىى حكم اإلسالـ. 

: فدعى عبد اهلل ٍبن طاىر بالقاضي نصر ٍبن زياد، مث قىاؿى للرجل: ادعي.  قىاؿى
فلم يلتفت إليو نصر بن زياد، كَل يسمع دعواه، قىاؿى : فادعى الرجل مرة بعد مرة، 

فعلم األمًن أنو قد امتنع من ٚنىاع الدعول قاؿ: حَّت ٩نلس اٝنصم كاٞندعي، فقاـ 
 عبد اهلل ٍبن طاىر من ٠نلسو، حىَّتَّ بلغ مىعى خصمو بٌن يديو، فقاؿ نصر للمدعي:

                                                           

 ( . ُّٕ/ِّ)  ابن منظور٢نتصر تاريخ دمشق . لػ  (ٖٔ)
 السرخسي. الفىٍضلى بنى ٪نىٍٍنى البػىٍرمىًكيَّ ، كىالفىٍضلى بنى الرَّبًٍيًع اٜنىاًجبى ، كىالفىٍضلى بنى سىٍهلو  (ٕٖ)
 . (ٕٔ) الفاعورم أ٠ند لػ . العباسي العصر ِف اٞنظاَل كالية( ُِّ( الفخرم )ْٖ/ُِالسًن )  (ٖٖ)
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: أيد اهلل القاضي إف ضيعة ِل ّٔراة، كذكرىا ُندكد ىا كحقوقها، ىي ادعي، فػىقىاؿى
ِل ِف يد األمًن، فػىقىاؿى لىوي األمًن عبد اهلل ٍبن طاىر: أيها الرجل، قد غًٌنت الدعول، 

ادعيت أكال عىلىى أِب ، فػىقىاؿى لىوي الرجل: َل أشتو أف أفضح كالد األمًن ِف ٠نلس  إ٧نا
سأؿ نصر بن اٜنكم، كأقوؿ كالد األمًن غصبين عىلىيػٍهىا، كأهنا اليـو ِف يد األمًن، ف

زياد عبد اهلل ٍبن طاىر عن دعواه، فأنكر، فالتفت ًإَلى الرجل كقاؿ: ألك بينة ؟ 
: . قىاؿى : ٬نٌن األمًن باللَّو الذم ال إلو إال ىيوى : فمىا الذم تريده؟ قىاؿى : ال. قىاؿى  قىاؿى

 (ٖٗ) فقاـ األمًن إَل مكانو كأمر الكاتب ليكتب ًإَلى ىراة برد الضيعة عىلىٍيًو.

 ه( .ٕٖٕىارون بن محمد )ت  الخليفة الواثق باهلل
٩نلس للمظاَل فىيكوف غىايىتو إنصاؼ النَّاس كاف   -الواثق  - أف:  القىٍلعيذكر 

ٍيئا ٘ند  ٍحسىاف إًلىٍيًهم كىدفع الظُّلم عىنػٍهيم كرد حيقيوقهم ًإلىٍيًهم فىًإذا فعل من ذىًلك شى كىاإٍلً
يٍ  ٍنصىاؼاهلل على مىا كىفقو كأجرل على يىدى اٍبن الزيات ريّنىا تكلم الوزير كىكىافى  ًو من اإٍلً

ًعٍند تظلم اٞنتظلمٌن ّنىا ييرًيد أىف يدافعهم بًًو الواثق النًَّصيحىة اإلشفاؽ فينتهزه كيؤنبو 
 (َٗ) . ك٪نذره الظُّلم

 ه( .ٕ٘ٗ)ت  سوار ْبن عبد اهلل العنبري اْلَبْصِريّ القاضي 
انظر األرض اليت ٔناصم فيها  اهلل قاضي البصرةر بن عبد كتب اٞننصور إَل سوا

فالف القائد كفالف التاجر فادفعها إَل القائد، فكتب إليو سوار: إف البينة قد قامت 
عندم أهنا للتاجر، فلست أخرجها من يده إال ببينة، فكتب إليو اٞننصور: كاهلل 
 ىو الذم ال إلو إال ىو لتدفعنها إَل القائد، فكتب إليو سوار: كاهلل الذم ال إلو إال
 ، ال أخرجتها من يد التاجر إال ُنق، فلما جاءه الكتاب قاؿ: مؤلهتا كاهلل عدالن

 (ُٗ) كصار قضايت تردين إَل اٜنق.
                                                           

 .( ِْٕ/ُِ) لػ ابن منظور ( ٢نتصر دمشق .ِْٖ/ُُنتظم )اٞن (ٖٗ)
 . (ّٖٓ) القىٍلعي لػ . هتذيب الرياسة كترتيب السياسة (َٗ)
 ( .ُٕٗتاريخ اٝنلفاء . لػ السيوطي ) (ُٗ)
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 ه( .ٕٙٗ)ت  عنبسة بن إسحاق بن شمر بن عبيداألمير  ◙
 أمًن من قواد بين العباس من أىل البصرة. كاله اٞنأموف إمرة الرقة مدة. 

 فقدمها ك٘ندت سًنتو. (ىػِّٖ)سنة مث كاله اٞننتصر مصر 
 ِل مصر أنصف الناس غاية اإلنصاؼ.قاؿ ابن تغرم بردم: كٞنا ك 

: " َل يل مصر لبين العباس مثلو. كاف من أعدؿ الناس، يتَّهم ّنذىب  كقاؿ ابن حـز
اٝنوارج لشدة عدلو كٓنريو للحق، كىو آخر عرِب كِل مصر، كآخر أمًن صلى 

 . بالناس كخطب
أخذ عىٍنبىسة العيمَّاؿ برٌد اٞنظاَل كأقامهم للناس، كأىنصف منهم، ك كقاؿ الكندم : 

 (ِٗ) . كظهر باٜنىوؼ من العدؿ ما َل ييسمع ّنثلو ِف زمانو
 ه( .ٕٙ٘الخليفة محمد المهتدي باهلل )ت 

كاف اٞنهتدم من أحسن اٝنلفاء مذىبا كأٗنلهم طريقة كسًنة، كأظهرىم كرعا، 
كأكثرىم عبادة، كاف يتشٌبو بعمر بن عبد العزيز، كيقوؿ: إيٌن أستحي أف يكوف ِف 
بين أمٌية مثلو، كال يكوف مثلو ِف بين العٌباس، ككاف ٩نلس للمظاَل فيحكم حكما 

 (ّٗ) . يرتضيو الناس
: حضرت ٠نلس اٞنهتدم كىو ينظر ِف اٞنظاَل،  اٟنامشيٌ  قاؿ صاحل بن عليٌ  ◙

فجعلت أنظر إَل اٞنتظٌلمٌن، القوٌم كالضعيف، كالشريف كالوضيع، منهم ما تقرأ 
 قٌصتو عليو حَّت تستوىف مث يأمر بالتوقيع فيها ّنا يرل، ال يعدؿ عن اٜنٌق كاإلنصاؼ

التوقيع من ساعتو، ك٪نٌرر ، كما فيو للمتظٌلم اٞنقنع كزيادة؛ فينشأ الكتاب على 
كيعٌلم عليو، كيرٌد إليو فيختمو، كيدفع إَل صاحبو. فأعجبين ذلك جٌدا، كرأيت 

 (ْٗ) شيئا حسنا َل أره قبلو.

                                                           

 .( ِْٗ/ِالنجـو الزاىرة )( ُُٓ) للكندم. كتاب الوالة ككتاب القضاة ( ُٗ/ٓعالـ . لػ الزركلي )األ (ِٗ)
 ( .ِٕٖ/ٔ( الكامل ِف التاريخ )ِِْ)لػ ابن الطقطقي  . الفخرم ِف اآلداب السلطانية (ّٗ)
 ( .ُُِ/ِ( مركج الذىب )ُِٓ/ٗ) التذكرة اٜنمدكنية (ْٗ)
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بىن اٞنهتدم قبة ٟنا أربعة أبواب، كٚناىا قبة اٞنظاَل، كجلس كقاؿ اٞنسعودم :  ◙
  (ٓٗ) . فيها للعاـ كاٝناص للمظاَل

إذا جلس للمظاَل أمر بأف توضع كوانٌن الفحم ِف األركقة  ككاف اٞنهتدم : ◙
كاٞننازؿ عند ٓنرؾ الربد، فإذا دخل اٞنتظلم أمر بأف يٌدِفء ك٩نلس ليسكن كيثوب 

إليو عقلو كيتذكر حجتو مث يدنيو كيسمع منو، كيقوؿ: كيف يدِل اٞنتظلم ُنجتو إذا 
 (ٔٗ) . تداخلتو رىبة اٝنالفة كأَل الربدَل ييفعل بو ىذا كقد 

: حضرت ٠نلس اٞنهتدم  عبد اهلل بن إبراىيم اإلسكاِف قىاؿى ذكر ابن اٛنوزم عن  ◙
 ابن لو، فأمر بإحضاره، فأحضر باللَّو، كقد جلس للمظاَل، فاستعداه رجل على

كأقامو إَل جنب الرجل، فسألو عما ادعاه عليو فأقر بًًو، فأمره باٝنركج إليو من 
حقو، فكتب لو بذلك كتابا، فلما فرغ قىاؿى لو الرجل: كاهلل يا أمًن اٞنؤمنٌن ما أنت 

 إال كما قىاؿى الشاعر:
 أبلج مثل القمر الزاىر ::حكمتموه فقضى بينكم 

 ِل غنب اٝناسركال يبا ::ال يقبل الرشوة ِف حكمو 
، كأما أنا فما جلست ىذا  ت أيها الرجل فجزاؾ اهلل خًنان : أما أن فقاؿ لو اٞنهتدم

 كىنىضىعي اٍلمىوازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيامىًة فىال تيٍظلىمي }آّلس حَّت قرأت ِف اٞنصحف 
ٍيئان كىًإٍف كافى ًمٍثقاؿى حىبَّةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػى  فما رأيت  {ا كىكىفى بًنا حاًسًبٌنى ٍينا ًّٔ نػىٍفسه شى

 (ٕٗ). باكيا أكثر من بكائو ذلك اليـو

 

 

                                                           

 ( .ُُٔ/ِمركج الذىب ) (ٓٗ)
 ( . َِّ)  احملاسن كاٞنساكئ (ٔٗ)
 ق( .ِٔٓسنة ِٕٖ/ٔ( الكامل ِف التاريخ )ْٗ/ّ) اآلِب( نثر الدرر .لػ ْٖ/ُِاٞننتظم . لػ ابن اٛنوزم ) (ٕٗ)
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 ه( .ٕٓٚأحمد بن طولون )ت  أبو العباس األمير

كاف أ٘ند قد داـك النظر ِف اٞنظاَل، حَّت استغىن الناس قاؿ ابن حجر : ك  ◙
بىكَّار بن قػيتػىٍيبىة رّنا نعس ِف القاضي عن الشرطيٌن كعن القاضي حَّت كاف 

  (ٖٗ) ٠نلسو كاتكأ، مث انصرؼ إَل منزلو كَل يتقدـ إليو اثناف.

كمن قضاء أ٘ند بن طولوف ِف اٞنظاَل أنو كاف يعود أحد كبار الدكلة ِف مرضو  ◙
دعى معمر اٛنوىرم فسمع امرأة تناديو من خارج البيت متظلمة )أنا باهلل كيي 
فقالت إف ٟنا نصف دار تسرتىا  األمًن( فأمر بإحضارىا كسأٟنا عن مظلمتهابك 

كتعيش فيها فاشرتل معمر من شريكها ككدىا أف تبيعو النصف الذم ٟنا حَّت 
مطالبتو إياىا بالبيع كٔنويفها منو ِف أمر ك تكتمل لو الدار فامتنعت كىي ِف كده ٟنا 

قد عذّٔا كحًنىا فاكفهر كجو بن طولوف كقاؿ ٞنعمر ما تقوؿ فيما قالت ىذه اٞنرأة 
معمر ٗنيع ما أملكو صدقة إف كنت أعرؼ شيئان ٣نا ذكرتو فقالت اٞنرأة  فقاؿ

ككيلك فالف ىو الذم ييعنتين كيؤذيين كطيلب ِف الوقت فلم يوجد فقاـ أ٘ند بن 
طولوف كقاؿ لو أنصفها كال ٓنوجها إَل شكاية بعدىا فبعث معمر الرسل يطلبوف 

قت النصف من الدار ككيلو حَّت أحضر فسألو عما حكت اٞنرأة فقاؿ نعم صد
ا منها النصف الذم ٟنا لتكتمل الدار بأٗنعه من شريكها كطلبتالفالنية اشرتيتها 

بشراء النصف فأحضره فأقر ٟنا على ظهره أف  لنا فامتنعت فأمر بإحضار الكتاب
الشراء ٟنا دكنو ككىبو ٟنا ككصلها َنملة دنانًن كقاؿ ٟنا قد أبقى اهلل عليك النصف 

النصف الذم لنا ىبة منا لك فلما عرؼ بن طولوف إنصاؼ اٞنرأة  الذم لك كزادؾ
 (ٗٗ) ٘ند اهلل على ذلك .

 

                                                           

 . (ّٖ) حجر ابن لػ . رفع اإلصر عن قضاة مصر (ٖٗ)
 .( ُٖٕديواف اٞنظاَل . لػ د. ٘ندم عبداٞننعم ) (َُٔ) البػىلىوم لػ . سًنة أ٘ند بن طولوف (ٗٗ)
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 ه( .ٖٕٚالقاضي عمرو بن عبداهلل بن ليث القبعة )ت 
قاؿ اٝنشين عن عمرك بن عبداهلل أنو كاف ٩نلس للحكم بٌن الناس ِف ركن اٞنسجد 
كحولو أىل اٜنواج كأصحاب اٝنصومات ... فأتاه رجل ضعيف عليو أطماره كشكا 

إليو بعض عماؿ األمًن ككاف ذلك العامل عظيم الشأف كالقدر مرشحان ِف كقتو 
النان غصبين دارم فقاؿ لو القاضي لوالية اٞندينة فقاؿ لو يا قاضي اٞنسلمٌن إف ف

فقاؿ لو الرجل الضعيف مثلي  -أم أمران باإلستدعاء أماـ القاضي  -خذ فيو طابعان 
يسًن إَل مثلو بطابع لست آمنو على نفسي فقاؿ لو خذ فيو طابعان كما آمرؾ فأخذ 

الرجل طابعو مث توجو إليو كبعد قليل رجع الرجل الضعيف فقاؿ لو يا قاضي إين 
 قبلي .ضت عليو الطابع عن بعدو مث ىربت إليك فقاؿ لو القاضي إجلس سىيي عر 

فلم يلبث أف أتى الرجل ِف ركب عظيم بٌن يديو الفرساف كالرجالة فنزؿ مث دخل 
اٞنسجد فسلم على القاضي كعلى ٗنيع جلسائو مث ٕنادل كما ىو كأسند ظهره إَل 

يدم مع خصمك فقاؿ لو حائط اٞنسجد فقاؿ لو القاضي قم ىاىنا فاجلس بٌن 
أصلح اهلل القاضي إ٧نا ىو مسجد كآّالس فيو كاحدة ال فضل لبعضها على بعض 

فقاؿ لو القاضي قم ىا ىنا كما أمرتك كاجلس بٌن يدم مع خصمك فلما رأل 
عـز القاضي ِف ذلك قاـ فجلس بٌن يديو كأشار القاضي إَل الرجل الضعيف أف 

 يقعد مع صاحبو بٌن يديو .
 عمرك للرجل الضعيف ما تقوؿ .فقاؿ 

 فقاؿ أقوؿ غصبين داران ِل .
 فقاؿ القاضي للمدعى عليو ما تقوؿ .

 فقاؿ أقوؿ إف ِل عليو األدب فيما نسب إِل من الغصب .
 فقاؿ القاضي لو قاؿ ذلك لرجل صاحل كاف عليو األدب كما ذكرت .

ن كاف بٌن يديو فأما من كاف معركفان بالغصب فال مث قاؿ ٛنماعة من األعواف ٣ن
إمضوا معو كتوكلوا بو فإف رد إَل الرجل داره كإال فردكه إِل حَّت أخاطب األمًن ِف 
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أمره كأصف لو ظلمو كتطاكلو فخرج مع األعواف فلم تكن ساعة حَّت أتى الرجل 
الضعيف كاألعواف فقاؿ الرجل الضعيف للقاضي جزاؾ اهلل عين خًنان فقد صرؼ 

 (ََُ) إِل دارم .

:  اٞنظاَل ببغداد "نودم ِف الناس (هٕٚٚ) تولى يوسف بن يعقوب سنةلما  ◙
اٞنوفق )كىو أخ  أِب أ٘ند من كانت لو مظلمة كلو عند األمًن الناصر لدين اهلل

أك عند أحد من الناس فليحضر، كسار )يوسف  للعهد( ٝنليفة اٞنعتمد ككاف كليان ا
 (َُُ) . "مثلها ربن يعقوب( ِف الناس سًنة حسنة، كأظهر صرامة َل يي 

 ه( .ٜٕ٘الخليفة علي بن أحمد المكتفي باهلل )ت 
كٞنا نزؿ اٞنكتفي قصر اٜنسين ِف اليـو الذم كاف فيو دخولو إِل قاؿ اٞنسعودم : 

مدينة السالـ خلع على القاسم بن عبيد الٌلو، كَل ٫نلع على أحد من القيوناد، كأمر 
ّٔدـ اٞنطامًن اليت كاف اٞنعتضد أنذىا لعذاب الناس، كإطالؽ من كاف ١نبوسان 

ٞنوضع اٞنطامًن إَل أىلها، كفرؽ  ذىاأنفيها، كأمر بردّْ اٞننازؿ اليت كاف اٞنعتضد 
 (َُِ) فيهم أمواالن، فمالت قلوب الرعية إليو، ككثر الداعي لو ّٔذا السبب.

 . ىـ(ٕٖٔالوزير علي بن أبي جعفر محمد بن موسى بن الفرات )ت 
خيانة ٥نو مائة ٟنم على  جلس ابن الفرات الوزير لكتاب العطاء فحاسبهم كأشرؼ

ألف دينار فورل عن االمر قليال إذ كاف كتابو منهم كاستخرج ما كجد من اٞناؿ ِف 
 (َُّ) رفق كسرت .

 

                                                           

 .( ّٖرقم  َُٓقضاة قرطبة . لػ اٝنشين )  (ََُ)
 .( ُِٖ/ُِاٞننتظم )ق( ِٕٕسنة  ْٔٓ/ٔق( الكامل ِف التاريخ )ِٕٕسنة  ِْٔ/ُْالبداية كالنهاية ) (َُُ)
 ( .ُٖٓ/ِمركج الذىب . لػ اٞنسعودم ) (َُِ)
 .(  ِٓ. لػ عريب القرطيب )  صلة تاريخ الطربم (َُّ)
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 ه( .ٖٚٔ)ت  أسلم بن عبد العزيز بن ىاشمالقاضي 
وف اٞنخالفة ككانت لو من اٜنصي  ؿى نزً تي سٍ كاف بقرطبة رجله أعجمي ٣نن اي   قاؿ اٝنشين :

امرأة حرة مسلمة فاستجارت بالقاضي أسلم بن عبدالعزيز فأجارىا ، كبدأ بالنظر 
ِف أمرىا ككاف ذلك الوقت اٜناجب بدر بن أ٘ند : ٪نلي من أمًن اٞنؤمنٌن ر٘نو اهلل 
١نالن لطيفان ، فلم ينشب القاضي أسلم أف أتاه يػىٍعلىى عن اٜناجب بدر ، فقاؿ لو : 

يقرأي عليك السالـ كيقوؿ لك إف ىؤالء العجم إ٧نا استنزلناىم بالعهد ، كال  اٜناجبي 
٪نلُّ اٜنقري ّٔم ، كأنت أعلم ّنا ٩نب من الوفاء بالعهود ، فدع بٌن فالف العجمي 

 كبٌن األمة اليت ِف يده .
 فقاؿ أسلم لًيػىٍعلى : اٜناجب أرسلك ّٔذا ؟ قاؿ نعم .

ا الزمة ِل ، ال نظرتي بٌن اثنٌن حَّت أينفذى على قاؿ : فأخربه عين : األ٬نافي كله
 العجمي ما ٩نب عليو من اٜنق ِف ىذه اٜنرًة اٞنسلمة اليت ِف يده .

فذىب عنو يىعلىى ، مث رجع إليو ، فقاؿ : اٜناجب يقرأ عليك السالـ كيقوؿ : إين 
ال أعرتضك ِف اٜنق كال أستحلي سيوآؿ ذلك منك ، كإ٧نا أسألك التثبت ِف ما 

ب من حق ىؤالء اٞنعاىدين ، فقد علمت ما ٩نب من رعايتهم كأنت أعلم ٩ن
 (َُْ) بالواجب .

 ه( .ٕٖٓ)ت  لمقتدروزير اعلّي بن عيسى الوزير 
فاضال ديٌنا، كرعا متزٌىدا متوٌرعا قاؿ  لٌي بن عيسى شيخا من شيوخ الكتابكاف ع

ِف زىده كعٌفتو  العٌباس كزير يشبو علٌي بن عيسى الٌصوٌِل: كال أعلم أنٌو كزر لبين
 (َُٓ).٩نلس لرٌد اٞنظاَل من الفجر إَل العصر ككاف  كحفظو للقرآف كعلمو ّنعانيو

 

                                                           

 .( ْٓرقم ُٔٓقضاة قرطبة . لػ اٝنشين ) (َُْ)
 .( ِِٔ)  الفخرم ِف اآلداب السلطانية (َُٓ)
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 ه(ٖٔٗالقائم بأمر اهلل محمد بن عبيد اهلل المهدّى العبيدي الفاطمي )ت 
حاٌد الذىن سريع  صاحب اٞنغرب، مات باٞننصورة اليت بناىا كمصرىا، ككاف ملكان 

من اٞنظاَل ٣نا  ِف الرعٌية، أبطل كثًنان  ٫نرتع اٝنطب، عادالن  مفٌوىان  اٛنواب فصيحان 
 (َُٔ) أحدثو آباؤه؛ كمات كلو أربعوف سنة .

 ه( .ٖ٘٘القاضي منذر بن سعيد بن عبداهلل البَـلُّوِطي )ت 

دة)مىشهور ما جرل لو ِف ذلك ًقٌصتو اٞنشهورة ِف أيتاـ ك  حٌدث ّٔا ٗناعة  (أخي ٤نى
من أىل الًعلم كالٌركاية، كىي أف اٝنليفة الناصر لدين اهلل عبد الر٘نن بن ١نمد 

احتاج إَل شراء دار بقيرطبة ٜنظٌية من نسائو تىكريـي عليو فوقع اسًتحسىانو على دارو  
دة)كانت ألكالد  ، ككانت بقرب النٌشارين ِف الرَّبىض الشرقي منفصلة (زكريٌا أخي ٤نى

دة)غيلَّة كاسعة ككاف أكالد  كره، يتصل ّٔا ٘نٌاـ العاٌمة، لوعن د أيتامان  (زكريا أخي ٤نى
ِف ًحجر القاضي، فأرسل اٝنليفة لو من قٌومها بعدد ما طابت بو نفسو، كأرسل 

أناسان أمرىم ّنداخلة كصٌي األيتاـ ِف بيعها عليهم، فذكر أنو ال ٩نوز إال بأمر 
صل إال عن رأيو كمشورتو، فأرسل اٝنليفة إَل القاضي القاضي، إذ َل ٩نىيٍز بيع األ

لرسولو: البيع على األيتاـ ال يصٌح إال لوجوه، منها  منذر ِف بيع ىذه الدار، فقاؿ
اٜناجة، كمنها الوىي الشديد، كمن الًغبطىة، فأٌما اٜناجة، فال حاجة ٟنؤالء األيتاـ 

هذا مكاهنا، فإف أعطاىم أمًن إَل البيع، كأما الوىي فليس فيها، كأما الًغبطىة ف
اٞنؤمنٌن فيها ما تستبٌن بو الًغبطىة أمرت كصٌيهم بالبيع كإال فال، فنيًقل جوابو ىذا 

إَل اٝنليفة، فأظهر الزُّىد ِف شراء الدار طمعان أف يتوخَّى رغبتو فيها، كخاؼ 
ض الٌدار ا، فأمر كصٌي األيتاـ بنقرهتي القاضي أف تنبعث منو عز٬نة تلحق األكالد سىوٍ 

كبيع أنقاضها، ففعل ذلك كباع األنقاض، ككانت ٟنا قيمة أكثر ٣نٌا قػيوّْمت بو 
                                                           

ككاف رافضينا يشتم  - الدكلة أ٘ند بن بويوقيل ٞنعز ق( ُّْسنة  ُّٓ/ّالنجـو الزاىرة . لػ ابن تغرم بردم ) (َُٔ)
زكج ابنتو أـ كلثـو من عمر بن اٝنطاب، استعظم ذلك كقاؿ: ما  -رضي اهلل عنو  - إف علينا -صحابة رسوؿ اهلل 

( ُّٖ/ُْ)اٞننتظم  علمت ّٔذا، كتاب كتصدؽ بأكثر مالو كأعتق ٣ناليكو كرد كثًننا من اٞنظاَل كبكى حَّت غشى عليو
 ( .َِٕأِب طالب . لػ الصالِب ) سًنة علي بن
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ا، كأمر بتوقيف الوصٌي على ما أحدثو  للٌسلطاف، فاتصل اٝنرب بو، فعٌز عليو خىرأّي
فيها فأحاؿ الوصي على القاضي أنو أمره بذلك، فأرسل عند ذلك للقاضي منذر 

دة؟ فقاؿ لو: نعم، قاؿ لو: كما بن سعيد، كقاؿ لو: أنت أمرت  بنقض دار أخي ٤نى
دعاؾ إَل ذلك قاؿ: أخذت فيها بقوؿ اهلل تبارؾ كتعاَل: )أمَّا السًَّفينىةي فىكىانٍت 

سىًفينىةو  ٞنسىاكٌنى يىعمىلوفى ِف البىحًر فىأرىٍدتي أىٍف أىعيبػىهىا ككافى كراءىىم ملك يىأخيذي كيلَّ 
فقد نٌض ِف أنقاًضها أكثر  إال بكذا كبذلك تىعٌلق كى٨نككىا غىٍصبىان( مقٌوموؾ َل ييقٌدر 

فصرب اٝنليفة عبد  كنظر اهلل تعاَل لؤليتاـ، فضالن  كبقيت القاعة كاٜنماـ من ذلك
فجزاؾ اهلل تعاَل  ٥نن أكؿ من انقاد إَل اٜنقٌ  قاؿ:الر٘نن على ما أتى من ذلك، ف

 (َُٕ) عنا كعن أمانتك خًنان.
 ه( .ٖٚ٘)ت  اإلخشيديكافور بن عبد اهلل 

 .  أبو اٞنسك. األمًن اٞنشهور، صاحب اٞنتنيب

كثًن اٝنشية للَّو   سيوسان  ٣ندكحان  كاف من أعاظم اٞنلوؾ جوادان قاؿ ابن خلدكف :  
 (َُٖ) ككاف ٩نلس للمظاَل ِف كل سبت إَل أف ىلك. كاٝنوؼ منو.

 . ه(ٖٙٙ)ت  ركن الدولة بن بويو
ككاف ر٘نو اهلل حليما كر٬نا، كثًن  أربعا كأربعٌن سنةنت مدة إمارتو كاقاؿ النويرم :  

ِف اٜنكم بينهم بعيد  البذؿ للماؿ، حسن السياسة لرعيتو كجنده، رؤكفا ّٔم عادالن 
اٟنمة متحرجا من اٞنظاَل مانعا ألصحابو من الظلم عفيفا عن الدماء، ككاف ٩نرل 

                                                           

 الناصر لدين اهللكذكر الذىيب أف  (ُٔ/ِ) اٞنقرم لػ . الطيب نفح( ِِٓ) الفتح بن خاقاف. لػ  مطمح األنفس (َُٕ)
بالذىب،  عيميدىهي  صىفَّحى على البساتٌن،  ميٍشرًفان عمل ٠نلسا :  سلطاف األندلس أمًن اٞنؤمنٌن عبد الر٘نن بن ١نمد األموم

مؤلىا زئبقا، فكاف النور ينعكس  كرصعو بالياقوت كالزمرد، كاللؤلؤ، كفرشو ّننقوش الرخاـ، كصنع قدامو ُنرة مستديرة
ٍلنىا منو إَل آّلس، فدخل عليو قاضيو منذر بن سعيد البلوطي ، فوقف، كقرأ: }كىلىٍوالى أىٍف يىكيٍوفى النَّاسي أيمَّةن كىاًحدىةن، ٛنىىعى 

ٍن  : كىعىظتي أىبىا اٜنىكىمً  ٍوهًتًم سيقيفان ًمٍن ًفضَّةو{يىٍكفيري بًالرٍَّ٘نىًن لًبػييػي ًلمى  ّٓلس، كأمر بنزع الذىب كاٛنواىرمث قاـ عن ا .فػىقىاؿى
 . (ِٖٔ/ٖ)السًن 

 ( .َْٗ/ْ) تاريخ ابن خلدكف (َُٖ)
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 ِفاٞنساجد اٛنامعة األرزاؽ على أىل البيوتات. كيصوهنم عن التبذؿ، ككاف يقصد 
باألمواؿ الكثًنة،  أشهر الصياـ للصالة، كينتصب لرد اٞنظاَل، كيتعهد العلويٌن
 (َُٗ) . كيتصدؽ على ذكل اٜناجات، كيلٌن جانبو للخاص كالعاـ

 . ه(ٕٓٗ)ت  الَقاِضي أبي اْلمطرف بن فطيس
من اٍلقيضىاة بعد اٍبن ذٍكوىاف، أىبيو اٍلمطرؼ عبد الرٍَّ٘نىن بن ١نيىمَّد بن ًعيسىى بن 

فطيس. كىقد كىافى تقلد خطة اٍلمىظىاًَل بًعىٍهد اٍلمىٍنصيور ١نيىمَّد بن أِب عىامر؛ فىكىانىت 
زراء ًِف أىٍحكىامو شدادان، كعزائمو نىاًفذىة؛ كىلو على الظَّاًلمٌن سيورىة مرىوبة. كشارؾ الو 

ة؛ كىقل  يىة اٍلقىضىاء بقرطبة، ٠نمعا ًإَلى خطة الوزارة كىالصَّالى الرٍَّأم؛ ًإَلى أىف اٍرتقى ًإَلى كالى
مىا اٍجتمع ذىًلك لقاض قبلو باألندلس.
 (َُُ) 

 (ىـٖ٘ٗ )ت الُقْرطُبيّ  محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن َىْرَثَمة بن ذَْكوان
بن عبد اهلل، كقٌلده الوزير أبو اٜنٍزـ جىٍهور أِب اٞنطرؼ القنازعي، كيونس  ٚنع من

 .كشيًكرىت أفعالو القضاء بإٗناع من أىل قػيٍرطيبة، فأظهر اٜنقَّ، كرٌد اٞنظاَل
 (ُُُ) ككاف من أىل العلم كالذٌكاء، ك٣نٌن عيين َنمع الًعٍلم كاٜنديث كاقتناء الكيتيب.

 ه( .ٖٙٗ)ت  الجرجاني أَبُو القاسم علّي ْبن أحمدالوزير 
ق( فقد مات رجل ّنصر كترؾ ماالن جزيالن ، كَل ٫نلف َّْحدث ِف حواِل سنة )

سول بنت كاحدة فورثت ٗنيع اٞناؿ فتطاكؿ الناس لتزكجها لكثرة ماٟنا كمن ٗنلتهم 
القاضي عبداٜناكم بن سعيد الفارقي ، فامتنعت عليو فحنق عليها كأقاـ أربعة 

الوزير كعرفتو ّنا فعلو القاضي فعمل شهود بأهنا سفيهة كأخذ ماٟنا ، فهربت إَل 
١نضران برشدىا كأشهد عليو. كأمر بإحضار القاضي فأحضر مهانان كأخذ اٞناؿ منو 

                                                           

 ( .ُٕٗ/ِٔ). لػ النويرم  هناية األرب ِف فنوف األدب (َُٗ)

 ( .ٕٖ. لػ النباىي )  األندلستاريخ قضاة  (َُُ)
 .( َٓٓ/ٗتاريخ اإلسالـ . للذىيب ) (ُُُ)
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كأنيب كلده عنو ِف األحكاـ كلـز داره فلم ٫نرج منها مث قبض الوزير على الشهود 
 (ُُِ) الذين شهدكا بسفهها فأكدعهم السجن كخلع من شهد ٟنا بالرشد .

 ه(.٘ٛٗ)ت ير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي الوزير الكب
عاقل، سائس، خبًن، سعيد، متدين، ١نتشم، عامر آّلس بالقراء :  قاؿ الذىيب
 كالفقهاء.

أنشأ اٞندرسة الكربل ببغداد ، كأخرل بنيسابور، كأخرل بطوس ، كرغب ِف العلم، 
 كأدر على الطلبة الصالت، كأملى اٜنديث، كبعد صيتو.

كتنقلت بو األحواؿ إَل أف كزر للسلطاف ألب آرسالف، مث البنو ملكشاه، فدبر 
٣نالكو على أِت ما ينبغي، كخفف اٞنظاَل، كرفق بالرعايا، كبىن الوقوؼ، كىاجرت 

 (ُُّ) الكبار إَل جنابو، كازدادت رفعتو، كاستمر عشرين سنة.

 . ه(ٚٛٗت ) الدين محّمد بن الحسين الهمذانيّ أبي شجاع ظهير الوزير 
كاف يصٌلي الٌظهر ك٪نضر لكشف  . كاف رجال ديٌنا، خًٌنا كثًن اٝنًن كالرٌب كالٌصدقة

اٞنظاَل إَل كقت العصر، ككاف اٜنٌجاب ينادكف ِف الناس: من كانت لو حاجة 
 (ُُْ) فليعرضها.

 .ه( ٔٔ٘)ت  بِن أَلب َأْرَساَلن التُّرِكي َمِلْكَشاهالسلطان محمد بن 
طاف ملكشاه بن ألب أبو شجاع ١نمد ابن السل غياث الدينصاحب العراؽ اٞنلك 

 السلجوقي. أرسالف الرتكي
، كمنع من استخداـ يهودم أك  رائبفمن عدلو أنو أبطل ببغداد اٞنكس كالض

 . ، ككاف قد كف ٣ناليكو عن الظلمأربع مائة فقًن ، ككسا ِف هنارو  نصراين
 . أصبهاف لعةكقد حارب اإلٚناعيلية، كأباد منهم، كأخذ منهم ق

                                                           

 ( .ُٓٓ) الر٘نوين ١نمد د. . اإلسالـ ِف اٞنظاَل كالية( ّٗٓ)  للكندم. كتاب الوالة ككتاب القضاة  (ُُِ)
 ( .ْٗ/ُٗالسًن ) (ُُّ)
 .( ِٖٕ)  الفخرم ِف اآلداب السلطانية (ُُْ)
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من عدلو أنو اشرتل ٣ناليك من بعض التجار، كأحاٟنم بالثمن قاؿ ابن األثًن : ك 
على عامل خوزستاف، فأعطاىم البعض، كمطل بالباقي، فحضركا ٠نلس اٜنكم، 
كأخذكا معهم غلماف القاضي، فلما رآىم السلطاف قاؿ ٜناجبو: انظر ما حاؿ 

خصم ٪نضر معنا ٠نلس اٜنكم، فقاؿ: من ىؤالء، فسأٟنم عن حاٟنم، فقالوا: لنا 
ىو؟ قالوا: السلطاف، كذكركا قصتهم فأعلمو ذلك، فاشتد عليو كأكره، كأمر 

بإحضار العامل، كأمره بإيصاؿ أمواٟنم، كاٛنعل الثقيل، كنكل بو حَّت ٬نتنع غًنه عن 
مثل فعلو، مث إنو كاف يقوؿ بعد ذلك: لقد ندمت ندما عظيما حيث َل أحضر 

 س اٜنكم، فيقتدم ِب غًنم، كال ٬نتنع أحد عن اٜنضور فيو كأداء اٜنق.معهم ٠نل
 (ُُٓ) قاؿ: كعلم االمراء سًنتو، فلم يقدـ أحد منهم على الظلم، ككفوا عنو.

 ه( .ٜٙ٘)ت  الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي

أٌكؿ من بىن دار العدؿ من اٞنلوؾ، السلطاف اٞنلك العادؿ نور الدين قاؿ اٞنقريزم : ك 
و تعٌدم ظلم نٌواب أسد ما بلغر٘نة اهلل تعاَل عليو بدمشق، عند١نمود بن زنكي 

كوه بن شادم إَل الرعية، كظلمهم الناس، ككثرة شكواىم إَل القاضي  الدين شًن 
نيت دار العدؿ أحضر كماؿ الدين الشهرزكرٌم، كعجزه عن مقاكمتهم، فلما بي 

شًنكوه نٌوابو كقاؿ: إف نور الدين ما أمر ببناء ىذه الدار إاٌل بسبيب، كاهلل لئن 
أحضرت إَل دار العدؿ بسبب أحد منكم ألصلبنو، فامضوا إَل كٌل من كاف بينكم 
كبينو منازعة ِف ملك أك غًنه فافصلوا اٜناؿ معو كأرضوه بكٌل طريق أمكن كلو أتى 

 إذا علموا بذلك اشتطوا ِف الطلب.. فقالوا إف الناس  بيدم على ٗنيع ما
أين ظاَل،  فقاؿ: ٝنركج أمالكي عن يدم أسهل علٌي من أف يراين نور الدين بعٌنو 

أك يساكم بيين كبٌن أحد من العاٌمة ِف اٜنكومة. فخرج أصحابو كعملوا ما أمرىم 
                                                           

: أنو لو خازف  من عدلوك ق ( كقاؿ ابن األثًن ُُٓسنة  َِٔ/ٖ( الكامل . لػ ابن األثًن )  َٔٓ/ُٗسًن ) ال (ُُٓ)
يعرؼ بأِب القزكيين قتلو الباطنية، فلما قتل أمر بعرض اٝنزانة، فعرض عليو فيها درج فيو جوىر كثًن نفيس، فقاؿ: إف 

خادـ ليحفظو كينظر من أصحابو فيسلم إليهم،  ىذا اٛنوىر عرضو علي، منذ أياـ، كىو ِف ملك أصحابو، كسلمو إَل
 )نفس اٞنصدر( .ككانوا ْنارا غرباء، كقد تيقنوا ذىابو كأيسوا منو فسكتوا فأحضرىم كسلمو إليهم.
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ين بدار العدؿ ِف بو من إرضاء أخصامهم، كأشهدكا عليهم. فلما جلس نور الد
يومٌن من األسبوع، كحضر عنده القاضي كالفقهاء، أقاـ مٌدة َل ٪نضر أحد يشكو 

شًنكوه، فسأؿ عن ذلك فعٌرؼ ّنا جرل منو كمن نٌوابو، فقاؿ اٜنمد اهلل الذم 
 (ُُٔ) جعل أصحابنا ينصفوف من أنفسهم قبل حضورىم عندنا.

محمد الحسن ابن المستنجد باهلل يوسف ابن الخليفة أبو  الُمْسَتِضْيُء بَِأْمِر اهللِ 
)ت  العباسي المقتفي محمد ابن المستظهر أحمد ابن المقتدي الهاشمي

 . ه(٘ٚ٘
 ككاف ذا حلم كأناة كرأفة كبر كصدقات. بويع باٝنالفة كقت موت أبيو

فنودم برفع اٞنكوس، كرد اٞنظاَل، كأظهر من  قاؿ ابن اٛنوزم ِف اٞننتظم  : بويع
ككاف حليما،  العدؿ كالكـر ما َل نره من أعمارنا، كفرؽ ماال عظيما على اٟنامشيٌن.

 (ُُٕ) . رحيما، شفيقا، لينا، كر٬نا
 ه( .ٜٛ٘الملك المظفر صالح الدين األيوبي )ت 

ألحد خاصتو كقد إستعداه  صالح الدين يكره الوساطة  كاحملاباه فقد قاؿ يومان  كاف
على ٗنىَّاؿ ) ما عسي أف أصنع لك كللمسلمٌن قاض ٪نكم بينهم كاٜنق الشرعي 
مبسوط للخاصة كالعامة كأكامره كنواىيو ٣نتثلة كإ٧نا أنا عبد الشرع كشحنتو فاٜنق 

 (ُُٖ) يقضي لك أك عليك ( .
 

 

 .ه( ٖٕٙ)ت  الظاىر بأمر اهلل أبو نصر محمد بن الناصر لدين اهلل
استخلف عند موت كالده كىو ابن اثنتٌن كٙنسٌن سنة، فقيل لو: قاؿ السيوطي : 

أال تتفسح؟ قاؿ: لقد يبس الزرع، فقيل: يبارؾ اهلل ِف عمرؾ! قاؿ: من فتح دكاننا 
                                                           

 . ( ّّٔ/ّ ) خطط اٞنقريزم (ُُٔ)
 . ( ِِٕ/ِ ) الزركلي لػ . األعالـق ( ٔٔٓسنة  َُٗ/ُٖنتظم ) اٞن ( ٖٔ/ُِ السًن ) (ُُٕ)
( ديواف اٞنظاَل.لػ د.٘ندم عبداٞننعم ٕٗٓ) اإلسالـ كاٜنضارة العربية .لػ كرد علي (ُِٕ)جبًنرحلة ابن  (ُُٖ)
(ُٕٖ). 
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 بعد العصر إيش يكسب؟! مث إنو أحسن إَل الرعية، كأبطل اٞنكوس، كأزاؿ اٞنظاَل،
 . كفرؽ األمواؿ
ا كِل الظاىر اٝنالفة أظهر من العدؿ كاإلحساف ما أعاد بو سنة : ٞن قاؿ ابن األثًن

العمرين، فلو قيل: إنو ما كِل اٝنالفة بعد عمر بن عبد العزيز مثلو لكاف القائل 
صادقنا، فإنو أعاد من األمواؿ اٞنغصوبة كاألمواؿ اٞنأخوذة ِف أياـ أبيو كقبلها شيئنا  

كأمر بإعادة اٝنراج القدمي ِف ٗنيع العراؽ كثًننا، كأبطل اٞنكوس ِف البالد ٗنيعها 
كبإسقاط ٗنيع ما جدده أبوه، ككاف ذلك كثًننا ال ٪نصى، فمن ذلك أف قرية يعقوبا  
كاف ٪نصل منها قد٬ننا عشرة آالؼ دينار، فلما استخلف الناصر كاف يؤخذ منها 

 كؿ.ِف السنة ٖنانوف ألف دينار فاستغاث أىلها، فأعادىا الظاىر إَل اٝنراج األ
كٞنا أعاد اٝنراج األصلي على البالد حضر خلق، كذكركا أف أمالكهم قد يبست 

 أكثر أشجارىا كخربت، فأمر أال يؤخذ إال من كل شجرة ساٞنة.
كمن عدلو أف صاحب الديواف قدـ من كاسط، كمعو أزيد من مائة ألف دينار من 

ي عشرة آالؼ دينار ظلم، فردىا على أربأّا، أخرج أىل اٜنبوس، كأرسل إَل القاض
أعسر، كفرؽ ليلة عيد النحر على العلماء كالصلحاء مائة ألف دينار،  ليوفيها عمن

كقيل لو: ىذا الذم ٔنرجو من األمواؿ ال تسمح نفس ببعضو، فقاؿ أنا فتحت 
 الدكاف بعد العصر فاتركوين أفعل اٝنًن، فكم بقيت أعيش؟!.

كقاؿ سبط ابن اٛنوزم: ٞنا دخل إَل اٝنزائن قاؿ لو خادـ: كانت ِف أياـ آباؾ 
ٕنتلئ، فقاؿ: ما جعلت اٝنزائن لتمتلئ، بل تفرغ كتنفق ِف سبيل اهلل، فإف اٛنمع 

ككاف أبوه  كقاؿ ابن كاصل: أظهر العدؿ، كأزاؿ اٞنكس، كظهر للناسً  شغل التجار.
 ر٘نة كاسعة .ر٘نو اهلل  (ُُٗ) . ال يظهر إال نادرنا

 

                                                           

 .ق(ِِٔسنة  ِِٔ/ٕالكامل ِف التاريخ )( َِّ/ِّ) هناية األرب( ِِْ. لػ السيوطي ) تاريخ اٝنلفاء (ُُٗ)
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 ه( .ٖٖٙ)ت ش لمِ السلطان شمس الدين لَ 
 .فاضالن  صاٜنان  بو، ككاف عادالن  مستقالن  (دىلي)أكؿ من كِل اٞنلك ّندينة  ◙

كمن مآثره أنو اشتد ِف رد اٞنظاَل كإنصاؼ اٞنظلومٌن كأمر أف يلبس كٌل مظلـو ثوبا 
للناس أك ركب فرأل مصبوغا، كأىل اٟنند ٗنيعا يلبسوف البياض، فكاف مَّت قعد 

أحدا عليو ثوب مصبوغ نظر ِف قضيتو كإنصافو ٣نن ظلمو، مث إنو أعيا ِف ذلك، 
فقاؿ: إٌف بعض الناس ْنرم عليهم اٞنظاَل بالٌليل كأريد تعجيل إنصافهم، فجعل 

مصورين من الرخاـ موضوعٌن على برجٌن ىنالك، كِف  على باب قصره أسدين
فيحٌرؾ  هما جرس كبًن، فكاف اٞنظلـو يأيت ليالن أعناقهما سلسلتاف من اٜنديد في

 (َُِ) . اٛنرس فيسمعو السلطاف كينظر ِف أمره للحٌن كينصفو
 

السلطان أبو المظفر محمد محي الدين أورنكزيب عالمكير )ت  ◙
 ه(.ٛٔٔٔ

السلطاف اٞنشهور سلطاف اٟنند كأمًن اٞنؤمنٌن كامامهم كركن اٞنسلمٌن كنظامهم 
 . اٞنلك القائم بنصرة الدين عاَل العالمةاهلل الآّاىد ِف سبيل 

 ساس األمور كأحسن إَل الرعايا كصرؼ أكقاتو ِف القياـ ّنصاحل الناس كّنا يرضى بو
 . رب العاٞنٌن

كاف سخيان جوادان كر٬نان يبذؿ على الفقراء كأىل اٜناجة العطايا اٛنميلة كيسا١نهم ِف 
 (ُُِ) . ان من اٞنكوسكمن ذلك أنو أبطل ٖنانٌن نوع الغرامات،

 
 

                                                           

 .( ْْٓ) رحلة ابن بطوطة (َُِ)
 (ُُّ/ْ) ِف أعياف القرف الثاين عشر الدرر سلك( ّٕٕ/ٔ) اٞنسمى اٟنند من األعالـاإلعالـ ّنن ِف تاريخ  (ُُِ)

 . (ُٗٔ/ِ) السادايت لػ . اٟنندية القارة شبو ِف اٞنسلمٌن تاريخ (َِٖ) النمر عبداٞننعم .لػ اٟنند ِف اإلسالـ تاريخ
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 ( .هٖٖٚٔسعود )ت الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل  ◙

ما حصل ِف عامنا ىذا سنة إحدل كسبعٌن كثالٖنائة قاؿ صاحب مفيد األناـ : 
اٞنلك عبد العزيز بن عبد الر٘نن آؿ فيصل كفقو اهلل لفعل اٝنًنات،  كألف، كىو أف

على اٜنجاج فاستبشر اٞنسلموف ِف مشارؽ قد ألغى ٗنيع اٞنظاَل كالرسـو اليت تؤخذ 
األرض كمغارّٔا ّٔذا كأصبح اٞنسلموف يدعوف لو فصار ذلك حسنة سبق ّٔا من 

 (ُِِ) قبلو، كاهلل ال يضيع أجر من أحسن عمالن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .( ُّٗ/ِ) ىػَُُْت  عبد اهلل الوىييب. لػ  مفيد األناـ كنور الظالـ ِف ٓنرير األحكاـ ٜنج بيت اهلل اٜنراـ (ُِِ)
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 لطائف

جلست ( كانت قهرمانة "وصيفة" ألم المقتدر باهلل ثملأمرأة أسمها ) ◙
 للمظالم .

يٍقتىًدرشغب أـ أف  : الزركلي ذكر
مدبرة حازمة كانت من  باللَّو( العباسي جعفر )اٞن

كٞنا آلت اٝنالفة إَل ابنها  للَّو أِب جعفر، كأعتقها كتزكجهاجوارم اٞنعتضد با
يٍقتىًدر( سنة

كعمره ثالث عشرة سنة، قامت بتوجيهو، كاستولت على  (قِٓٗ) )اٞن
ل( أف ْنلس للنظر ِف قهرمانة ٟنا اٚنها )ٖن ( ىػَّٔأمور اٝنالفة. كأمرت )سنة 

ِف كل ٗنعة، فكانت ْنلس ك٪نضر الفقهاء كالقضاة كاألعياف  عرائض الناس، يومان 
 (ُِّ) كتربز التواقيع، كعليها خطها.

كقيل : ألف اٞنقتدر قد استيخلف كىو صغًن السن فقد تدخلت أمو )السيدة( ِف 
)كصيفتها( )ثوماؿ(  إدارة اٞنلك كاتسع نفوذىا كسلطتها إَل حد أف تيعٌن قهرمانتها

ق( فكانت ْنلس ِف مكاف بنتو )السيدة( ِف حي َّٔصاحبة للمظاَل سنة )
الرصافة يومان ِف كل ٗنعة فانكر الناس ذلك كاستبشعوه ككثر عيبهم كالطعن فيو كَل 

يكن ِف جلوسها أكؿ يـو طائل ، كِف اليـو الثاين أحضرت القاضي أبا اٜنسن معها 
 (ُِْ) اٞنتظلموف ككانت تربز التواقيع كعليها خطها . فسكن الناس كانتفع بذلك

 ه( .ٜٙٔالخليفة محمد بن عبداهلل المهدي )ت  ◙
عن أ٘ند بن بكر الباىلي قاؿ: حدثين حاجب اٞنهدم قاؿ: قاؿ ِل اٞنهدم يومان 
نصف النهار: اخرج كانظر من بالباب. فخرجت فإذا بشيخ كاقف، فقلت: ألك 
حاجة؟ فقاؿ: ما ٬نكن أف أخرب ُناجيت أحدان غًن أمًن اٞنؤمنٌن، فرتكتو كدخلت 

جت فإذا الشيخ، فقلت: إف  على اٞنهدم، فقاؿ ِل: اخرج فانظر من بالباب، فخر 

                                                           

 ( .ُٖٔ/ّاألعالـ . لػ الزركلي ) (ُِّ)

 ( .َٗ( ديواف اٞنظاَل . لػ د.٘ندم عبداٞننعم )ُْٖاإلدارة اإلسالمية عز العرب .لػ  ١نمد كرد علي ) (ُِْ)
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كاف لك حاجة فاذكرىا. قاؿ: ال أذكرىا إال ألمًن اٞنؤمنٌن. ففعل ىذا مرات، 
عن حاجة فقاؿ:  غًن دفعةو  توظر من بالباب. فقلت: شيخ قد سألفقاؿ اٞنهدم: ان

ما ٬نكن أف أخرب ُناجيت أحدان دكف أمًن اٞنؤمنٌن، فقلت: أيدخل؟ قاؿ: نعم كمره 
كقلت لو: ادخل كخفف. فدخل كسلم باٝنالفة مث قاؿ: يا أمًن بتخفيف، فخرجت 

 اٞنؤمنٌن إنا قد أيمرنا بالتخفيف:
 فإف شئت خففنا فكنا كريشةو ... مَّت تلقها األنفاس ِف اٛنو تذىب
 كإف شئت ثٌقلنا فكنا كصخرةو ... مَّت تلقها ِف حومة البحر ترسب

 بعزي المك يى كإف شئت سلمنا فكنا كراكبو ... مَّت يقض حقان من س
قضى حاجتك. فقضى حاجتو ككصلو بعشرة ـ كتي رى كٍ فضحك اٞنهدم كقاؿ: بل تي 

 (ُِٓ) آالؼ درىم.
رجل فتظلم فأنصفو فاستخفو  -على اٞنهدم  -قدـ  قاؿ أبو ىالؿ العسكرم  ◙

شي عليو فلما أفاؽ قاؿ ما حسبت أين أعيش حَّت أرل ىذا العدؿ الفرح حَّت غي 
السركر ما زاؿ معو عقلي فقاؿ لو اٞنهدم كاف الواجب أف فلما رأيتو داخلين من 

ننصفك ِف بلدؾ ككاف قد صرؼ ِف نفقة طريقو عشرين دينارا فأمر لو ِنمسٌن 
 (ُِٔ) . دينارا كٓنلل منو

 ه( .ٖٖٗ)ت  الَجرَّاحالوزير علي بن عيسى بن داود بن  ◙
برجل يزعم  بن عيسى للمظاَل ِف كل يـو ثالثاء فحضرتو يوما كقد جئ يجلس عل

مث كشف عن  مفناظره فقاؿ أنا أ٘ند النيب كعالميت أف خاِت النبوة ِف ظهر  أنو نيب
ظهره فإذا سلعة صغًنة فقاؿ لو ىذه سلعة اٜنماقة كليست ِناِت النبوة مث أمر 

 (ُِٕ) . بصفعو كتقييده كحبسو ِف اٞنطبق
                                                           

 .( ُِِاحملاسن كاٞنساكئ )  (ُِٓ)
 .( َِٓ/ٔ)   صبح األعشى (ٕٙٔ)
 .(  ّْ. لػ عريب القرطيب )  صلة تاريخ الطربم (ُِٕ)
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  . عفة األشرف صاحب دمشق  ◙

، كىكىافى   : قىاؿى ًسٍبطي اٛنىٍوزًمّْ  ، كىًدمىٍشقى ضيري ٠نىىاًلًسي ًُنىرَّافى، كىًِنًالىطو كىافى األىٍشرىؼ ٪نى
مىًلكان عىًفٍيفان، قىاؿى ِل: مىا مىددتي عىٍييًن ًإَلى حىرميًٍ أىحىدو، كىالى ذىكرو كىالى أينٍػثىى، جىاءٍتيًن 

أىخىذى ٟنىىا ضىيعىةن،  ٜنىاًجبى عىًلٌيان ن بًأىفَّ اعىجيٍوزه ًمٍن ًعٍنًد بًٍنًت صىاًحًب ًخالىطو شىاه أىٍرمى 
 فىكىتىبتي بًًإطالىقهىا.

. ضيرى بػىٌٍنى يىدىٍيكى : تيرًٍيدي أىٍف ٓنى  فػىقىالىًت العىجيٍوزي
: بًاٍسًم اهلًل، فىجىاءٍت ًّٔىا، فػىلىٍم أىرى أىٍحسىنى ًمٍن قػىوىامهىا، كىالى أىٍحسىنى ًمٍن شىكًلهىا،  فػىقيٍلتي

ا البىلًد كىأىنىا الى فىخىدىمىت، فػىقيٍمتي ٟنىى  : أىٍنتى ِف ىىذى  أىٍدرًم؟ ا، كىقػيٍلتي
: الى، اٍستىرًتم.  فىسىفرٍت عىٍن كىٍجوو أىضىاءٍت ًمٍنوي الغيرفىةي، فػىقيٍلتي

ىًديٍػنىًة بيٍكتىمر، مثيَّ أىخىذى اٜنىاًجب قرًييًت، كىبقيت 
فػىقىالىٍت: مىاتى أىِب، كىاٍستػىٍوَلى عىلىى اٞن

 ٌنقش كىِف دىار بًالكرىاء.أىعيش ًمٍن عىمل ال
لىة  ار كىقمىاش، فػىقىالىًت العىجيٍوز: يىا خوند، أىالى ٓنىٍظىى اللَّيػٍ فىبكيت ٟنىىا، كىأىمرت ٟنىىا ًبدى

ًذًه  ًبك؟ لكهىا غىًٍنًم، كىٓنىٍتىاج بًٍنيًت أىٍف تىقعد ىى فػىوىقىعى ِف قػىٍليب تغىًنُّ الزَّمىاف كىأىفَّ ًخالىط ٬نى
ا ًمٍن شيميًت.القعدىة، فػىقيلٍ  : مىعىاذى اهلًل، مىا ىىذى  تي

: صىاف اهلل عواقبك. فػىقىامىًت الشَّابة بىاكيىة تػىقيٍوؿي
 (ُِٖ) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ( ُِٓ/ِِ)  السًن (ُِٖ)
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 العزيز ورد المظالمعمر بن عبد

كي أف عمر بن عبد العزيز خطب على الناس ِف أكؿ خالفتو، ككانت من أكؿ حي 
أكصيكم بتقول اهلل، فإنو ال يقبل غًنىا، كال يرحب إال أىلها،  : خطبة فقاؿ ٟنم

كقد كاف قـو من الوالة منعوا اٜنق حَّت اشرتل منهم شراء، كبذلوا الباطل حَّت 
افتدل منهم فداء، كاهلل لوال سنة من اٜنق أميتت فأحييتها، كسنة من الباطل 

 (ُِٗ) .كاحدان  أحييت فأمتها، ما باليت أف أعيش كقتان 
شرتل اٜنق حَّت يي  ًسًهمي ًُنىبلك من كاف قبلنا إ٧نا ىى  : »عمر بن عبد العزيز كقاؿ

 (َُّ).« منهي فتدل مً لم حَّت يي الظي  همي سطً منهم، كبى 
أما بعد فإين أشهد اهلل كأبرأ إليو ِف  : » كتب عمر بن عبد العزيز إَل أىل اٞنوسمك 

الشهر اٜنراـ كالبلد اٜنراـ، كيـو اٜنج األكرب، أين برمء من ظلم من ظلمكم، 
كعدكاف من اعتدل عليكم أف أكوف أمرت بذلك، أك رضيتو أك تعمدتو، إال أف 

عين  خفي علي َل أتعمده، كأرجو أف يكوف ذلك موضوعان  مين، أك أمران  ك٨نايكوف 
ِل، إذا علم مين اٜنرص كاالجتهاد، أال كإنو ال إذف على مظلـو دكين، كأنا  مغفوران 

، أال كأم عامل من عماِل رغب عن اٜنق كَل يعمل بالكتاب  معوؿ كل مظلـو
كالسنة، فال طاعة لو عليكم، كقد صًنت أمره إليكم، حَّت يراجع اٜنق، كىو ذميم، 

فقرائكم ِف شيء من فيئكم، أال كأ٬نا أال كإنو ال دكلة بٌن أغنيائكم، كال أثرة على 
من ىذا الدين، فلو ما بٌن مائيت دينار  أك عامان  كارد كرد ِف أمر يصلح اهلل بو خاصان 

إَل ثالث مائة دينار على قدر ما نول من اٜنسنة، كْنشم من اٞنشقة، رحم اهلل 
ناسككم امرأ َل يتعاظمو سفر ٪نيي اهلل بو حقا ٞنن كراءه، كلوال أف أشغلكم عن م

من الباطل أماهتا اهلل عنكم،  من اٜنق، أحياىا اهلل لكم، كأموران  لرٚنت لكم أموران 

                                                           

 .( ُّْاألحكاـ السلطانية . لػ اٞناكردم ) (ُِٗ)
 .( ُُّ/ٓحليو األكلياء ) (َُّ)
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ككاف اهلل ىو اٞنتوحد بذلك، فال ٓنمدكا غًنه، فإنو لو ككلين إَل نفسي كنت  
 (ُُّ) . « كغًنم، كالسالـ عليكم

كاف عمر بن عبد العزيز يقوؿ للناس: اٜنقوا ببالدكم فإين أذكركم ِف أمصاركم ك 
  (ُِّ).فليس عليو مين إذف فليأتين " ،كأنساكم عندم إال من ظلمو عامل 

 

أكؿ من ندب نفسو للنظر ِف اٞنظاَل، فردىا  - ر٘نو اهلل -كاف عمر بن عبد العزيز ك 
كقد بين أمية على أىلها، حَّت قيل لو كراعى السنن العادلة كأعادىا، كرد مظاَل 

، فقاؿ: كل يـو أتقيو إنا ٦ناؼ عليك، من رٌدىا، العواقبشدد عليهم فيها كأغلظ: 
 (ُّّ) القيامة ال كقيتو.كأخافو دكف يـو 

: ٞنا رد عمر بن عبد العزيز اٞنظاَل قاؿ: إنو لينبغي أف  قاؿ أبو بكر بن أِب سربة ◙
 (ُّْ) ال أبدأ بأكؿ من نفسي.

 كرد الشرعي، باإلرث أبيو من إليو انتقلت اليت أمالكو عن فنزؿ بنفسوعمر  بدأك  ◙
مصر  على كالينا كاف ٞنا العزيز عبد كالده أف ادَّعىى حيلواف من عليو قدـ على رجل

 ِل إف : عمر فقاؿ . كإخوتو عمر فورثها حلواف عبداٞنلك بن مركاف أرض أقطعو
 إَل معو كقاـ  .قاضو  قضاءً  بغًن فيها أقضي أف يرضوف ال إخوة كأخوات شركاء فيها

 فقضى القاضي لو،  اٞندعي كتكلم ُنجتو عمر فتكلم بٌن يديو، فقعد القاضي
 قد : القاضي قاؿ  .درىم ألف ألف عليها قد أنفق العزيز عبد إف : عمر فقاؿ
 كىل : كقاؿ القاضي، ُنكم نفس عمر فثلجت ذلك بقدر غىلًَّتها من أكلتم

 (ُّٓ)عمالن . ِل كليت ما ِل قضيت لو تاهلل ىذا؟ إال القضاء

                                                           

 .( ِِٗ/ٓحلية األكلياء ) (ُُّ)
 .( ّّْ/ٓطبقات ابن سعد ) (ُِّ)
 ( .ِٗٔ/ٔ. لػ النويرم ) هناية األرب ِف فنوف األدب( ُُّاألحكاـ السلطانية . لػ اٞناكردم ) (ُّّ)
إَل ما ِف يديو من أرض أك متاع فخرج منو حَّت  -عمر بن عبدالعزيز  -نظر مث ( ِّٔ/ٓطبقات ابن سعد ) (ُّْ)

 فخرج منو. أعطانيو ٣نا جاءه من أرض اٞنغرب نظر إَل فص خاِت فقاؿ: ىذا ٣نا كاف الوليد بن عبد اٞنلك
 ( .ُٖاإلدارة اإلسالمية ِف عز العرب . لػ كرد علي ) (ُّٓ)
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مر بن عبد العزيز بدأ بأىل بيتو فرد ما  عن عبد آّيد بن سهيل قاؿ: رأيت عك  ◙
 (ُّٔ) مث فعل بالناس بعد. كاف بأيديهم من اٞنظاَل

فقاؿ ٟنا  ف عند فاطمة بنت عبد اٞنلك جوىرعن خليد بن عجالف قاؿ: كاك  ◙
اؿ: إما أف ترديو إَل : أعطانيو أمًن اٞنؤمنٌن. ق عمر: من أين صار ىذا إليك؟ قالت

كإما أف تأذنيين ِف فراقك فإين أكره أف أكوف أنا كأنت كىو ِف بيت.  بيت اٞناؿ
 (ُّٕ) . فوضعتو ِف بيت اٞناؿ لو كاف ِل قالت: ال بل أختارؾ على أضعافو

عن سليماف بن موسى قاؿ: ما زاؿ عمر بن عبد العزيز يرد اٞنظاَل منذ يـو  ◙
 (ُّٖ) . استخلف إَل يـو مات "

مي ِف القىسًإال رىدُّ اٍلمىظىاَلًً ك  عبد العزًيز عن عيمر بن ذىرٍّ قاؿ: َلى تىكين ٨ًنَّةي عيمر بن ◙
 (ُّٗ) النَّاًس.

اهلل  فقاؿ: إف رسوؿ اهلل صلىٗنع عمر بن عبد العزيز بين مركاف حٌن استخلف،  ◙
 جي كىيػيزىك ؾ ينفق منها، كيعود منها على صغًن بين ىاشم، دى كانت لو فى   عليو كسلم

فأِب، فكانت كذلك حياة أِب بكر  ، كإف فاطمة سألتو أف ٩نعلها ٟنا أى٬نّْىهيممنها 
ؿ رسو  مىنػىعىوي  مركاف، مث صارت ِل، فرأيت أمران  فيها عملو، مث أقطعها عىًمالى كعمر، 

كإين أشهدكم أين قد رددهتا على ما   ليس ِل ُنق، بًٍنتىوي اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
 (َُْ) . كانت عليو ِف عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

عمر بن علي بن مقدـ قاؿ: قاؿ ابن لسليماف بن عبد اٞنلك ٞنزاحم: إف ِل عن  ◙
حاجة إَل أمًن اٞنؤمنٌن عمر، قاؿ: فاستأذنت لو فقاؿ: أدخلو فأدخلتو على عمر 

                                                           

 ( .ُّْ/ٓسعد )طبقات ابن  (ُّٔ)
 ( .ُِٕ( سًنة عمر بن عبدالعزيز . لػ ابن اٛنوزم )ّّٗ/ٓطبقات ابن سعد ) (ُّٕ)
قاؿ أبو الزناد: ككاف عمر يرد اٞنظاَل إَل أىلها بغًن البينة القاطعة. كاف يكتفي ( َّْ/ٓطبقات ابن سعد ) (ُّٖ)

 كَل يكلفو ٓنقيق البينة ٞنا كاف يعرؼ من غشم الوالة بأيسر ذلك إذا عرؼ كجها من مظلمة الرجل ردىا عليو ،
 ( .ِّْ/ٓ)طبقات ابن سعد .
 ( . ِٔاٝنراج . لػ أِب يوسف )  (ُّٗ)
 ( .ُُّ( سًنة عمر بن عبدالعزيز . لػ ابن اٛنوزم )ُِٖ/ٓالسًن ) (َُْ)
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فقاؿ ابن سليماف: يا أمًن اٞنؤمنٌن، عالـ ترد قطيعيت؟ قاؿ: معاذ اهلل أف أرد قطيعة 
رج كتابا من كمو، فقرأه عمر فقاؿ: ٞنن  صحت ِف اإلسالـ، قاؿ: فهذا كتاِب، كأخ

كانت ىذه األرض؟ قاؿ: للفاسق ابن اٜنجاج، قاؿ عمر: فهو أكَل ّنالو، قاؿ: 
فإهنا من بيت ماؿ اٞنسلمٌن، قاؿ: فاٞنسلموف أكَل ّٔا ، قاؿ: يا أمًن اٞنؤمنٌن، رد 

لب علي كتاِب، قاؿ: لو َل تأتين بو َل أسألكو، فأما إذ جئتين بو فال ندعك تط
بباطل، قاؿ: فبكى ابن سليماف، قاؿ مزاحم: فقلت: يا أمًن اٞنؤمنٌن، ابن سليماف 

الالطئ اٜنب الالزؽ بالقلب، تصنع بو ىذا؟ قاؿ: ك٪نك يا مزاحم، إهنا نفسي 
 (ُُْ) . أحاكؿ عنها، كإين ألجد لو من اللوط ما أجد لولدم "

يرد اٞنظاَل من لدف عن إسحاؽ بن عبد اهلل قاؿ: ما زاؿ عمر بن عبد العزيز  ◙
 (ُِْ) معاكية إَل أف استخلف. أخرج من أيدم كرثة معاكية كيزيد بن معاكية حقوقا.

مناديو أف ينادم إال من كانت لو مظلمة فلًنفعها  -عمر بن عبدالعزيز  -أمر  ◙
فقاـ رجل إليو ذمي من أىل ٘نص ابيض الرأس كاللحية فقاؿ يا أمًن اٞنؤمنٌن 

أسألك كتاب اهلل قاؿ كما ذاؾ قاؿ العباس بن الوليد بن عبد اٞنلك اغتصبين ارضي 
لوليد بن عبد كالعباس جالس فقاؿ لو يا عباس ما تقوؿ قاؿ اقطعنيها أمًن اٞنؤمنٌن ا

اٞنلك ككتب ِل ّٔا سجال فقاؿ عمر ما تقوؿ يا ذمي قاؿ يا أمًن اٞنؤمنٌن أسألك  
كتاب اهلل عز كجل فقاؿ عمر كتاب اهلل أحق أف يتبع من كتاب الوليد بن عبد 

 (ُّْ) . عليو ىااٞنلك قم فاردد عليو يا عباس ضيعتو فرد
 

عزيز فقاؿ لو اذكر ّنقامي أف رجال جاء إَل عمر بن عبد ال عن سوار أِب حجر ◙
قة من ىذا مقاما ال شغل اهلل عنك فيو كثرة من ٫ناصم من اٝنالئق يـو القيامة بال ث

فقاؿ عمر ك٪نك اردد علي كالمك فرده عليو فجعل  عمل كال براءة من الذنب
                                                           

 . بالقلب الالزؽ اٜنب : كالَّوطي ( ُِٖ/ٓحلية األكلياء ) (ُُْ)
 ( .ِّٔ/ٓطبقات ابن سعد ) (ُِْ)
 .( ُِٓ( سًنة عمر بن عبدالعزيز . لػ ابن اٛنوزم )ّٕٕ/ُصفة الصفوة ) (ُّْ)
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يبكي كينتحب كيقوؿ ك٪نك اردد علي فلما استثقل من البكا قاؿ ما جاء بك قاؿ 
جاف أخذ من ماِل عشرة آالؼ فوضعها ِف بيت اٞناؿ فكتب لو عاملك على أذربي

 (ُْْ) . عمر فأخرجت لو كردت عليو

ذىات يػىٍوـ من منزلو على بغلة  -بن عبدالعزيز  -خرج عمر  ابن عبداٜنكم :قىاؿى  ◙ 
فىسىأىؿى لىوي شهباء كىعىًليًو قىًميص لىوي كمالءة ٣نشقة ًإٍذ جىاءى رجل على رىاًحلىة لىوي فأناخها 

عىن عمر فىقيل لىوي قد خرج علينا كىىيوى رىاجع اآٍلف قىاؿى فىأقبل عمر كىمىعىوي رجل يسايره 
ـى ًإلىٍيًو فىشكى ًإلىٍيوً  عدم بن أىٍرطىأىة ِف أىرض  فىقيل للرجل ىىذىا عمر أىًمًن اٍلميؤمًنٌنى فػىقىا

السٍَّودىاء أما ًإينّْ قد كتبت ًإلىٍيًو فضل لىوي فػىقىاؿى عمر أما كىاهلل مىا غرنا ًمٍنوي ًإالَّ بعمامتو 
عىن كصييت ًإنَّو من أىتىاؾ بًبػىيػّْنىة على حق ىيوى لىوي فسلمو ًإلىٍيًو مثَّ قد عناؾ ًإِلىٌ فىأمر عمر 
برد أرضو ًإلىٍيًو مثَّ قىاؿى لىوي كم أنفقت ًِف ٠نيئك ًإِلىٌ فػىقىاؿى يىا أىًمًن اٍلميؤمًنٌنى تىٍسأىليًن عىن 

كىأىنت قد رددت عىلٌي أرضي كىًىي خًن من مائىة ألف فػىقىاؿى عمر ًإ٧نَّىا رددت  نفقيت
عىلىٍيك حىقك فىأىٍخربين كم أنفقت قىاؿى مىا أىٍدرًم قىاؿى احزره قىاؿى ًستٌّْنى در٨نا فىأمر لىوي 

اؿ فػىلىمَّا كِل صىاح بًًو عمر فىرجع فػىقىاؿى لىوي خيذ ىىًذه ٙنىٍسىة 
ى
دىرىاًىم من ّٔىا من بىيت اٞن

منا حىَّتَّ ترجع ًإَلى أىلك ًإف شىاءى اهلل  (ُْٓ) . مىاِل فىكل ّٔىا ٜنٍى
ٞنا كِل ١نيىمَّد ٍبن يوسف أخو اٜنجاج ٍبن يوسف اليمن، أساء السًنة، كظلم  ◙

: كضرب  الرعية، كأخذ أراضي الناس بغًن حقها، فكاف ٣نا اغتصبو اٜنرجة، قىاؿى
كظيفة عليهم، فلما كَل عيمىر ٍبن عىٍبد اٍلعىزًيًز كتب ًإَلى عىلىى أىل اليمن خراجا جعلو 

تأتيين منى  عىلىى العشر، كقاؿ: كاهلل ألف عاملو يأمره بإلغاء تلك الوظيفة كاالقتصار
ًذًه الوظيفة  (ُْٔ) . اليمٌن حفنة كتم أحب ًإَلى منى إقرار ىى

                                                           

 .( َُِ/ْٓتاريخ دمشق ) (ُْْ)
 .(  َُّ)  . البن عبداٜنكم سًنة عمر بن عبد العزيز (ُْٓ)
ذيرملػ  .فتوح البلداف (ُْٔ)  .(  ُّٕ)  البىالى
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عبد العزيز بالعراؽ  عبد الر٘نن بن أِب الزناد عن أبيو قاؿ: كتب إلينا عمر بنعن  ◙
ِف رد اٞنظاَل إَل أىلها فرددناىا حَّت أنفدنا ما ِف بيت ماؿ العراؽ. كحَّت ٘نل إلينا 

 (ُْٕ) عمر اٞناؿ من الشاـ.
عن أِب بكر بن ١نمد بن عمرك بن حـز قاؿ: كتب إِل عمر بن عبد العزيز أف  ◙

من حق مسلم أك معاىدة فرده  استربئ الدكاكين فانظر إَل كل جور جاره من قبلي
 (ُْٖ) فإف كاف أىل تلك اٞنظلمة قد ماتوا فادفعو إَل كرثتهم. عليو

قائالن : إنو  اٞنظاَل برد يبطئ كجده عندما عٌمالو حدأعمر بن عبدالعزيز  كبخ فقد ◙
 كلوشاة لكتبت إٌِل أظأف أـ ماعز ،  كتبت إليك أف تعطي رجالن  لو ليخيل إٌِل إين
كتبت إليك بأحد٨نا لكتبت  بأحد٨نا لكتبت إٌِل أذكر أـ أنثى كلوكتبت إليك 

 (ُْٗ) .سالـ كال مظلمة، ِف تراجعين فال ىذا كتاِب إٌِل أصغًن أـ كبًن ، فإذا أتاؾ
كىكتب عمر بن عبد اٍلعىزًيز ًإَلى أىل اٞنواسم أما بعد فأ٬نا رجل قدـ علينا ِف رد  ◙

الدين فىلوي مىا بىٌن مائىة ًدينىار اَل  أىك عىاما من أمرأمر يصلح اهلل بًًو خىاٌصا  مٍظلمىة أك
ٖنًائىة ًدينىار بًقدر مىا يرل من اٜنًٍٍسبىة كىبعد الشقة رحم اهلل اٍمرىءنا َل يتكاءده بعد  ثىالى

ًيت بًًو بىاًطال  (َُٓ) . سفر لىعىلَّ اهلل ٪نيي بًًو حىقنا أىك ٬ني
جاء رجل متزر بربد قطرم متعصب بينما عمر بن عبدالعزيز يسًن على بغلتو إذ  ◙

 : بآخر حَّت أخذ بلجاـ بغلتو ما ينهنهو أحد فقاؿ
 . فقد أتاكم لعند الدار مظلـو ::تدعوف حراف مظلوما ليأتيكم 

ض آبائي فقاؿ ٣نن أنت قاؿ من أىل حضرموت قاؿ ما ظالمتك قاؿ أرضي كأر 
فأكالىا فنزؿ عمر عن دابتو يتكئ حَّت جلس باألرض  أخذىا الوليد كسليماف

                                                           

 ( . ِْٔ/ٓطبقات ابن سعد )  (ُْٕ)
 ( . ِْٔ/ٓطبقات ابن سعد )  (ُْٖ)
 ( . ْٓكتاب الوزراء كالكتاب )  (ُْٗ)
 ( . ُُِ) . لػ ابن عبداٜنكم  سًنة عمر بن عبد العزيز (َُٓ)
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فقاؿ من يعلم ذلك قاؿ أىل البلد قاطبة قاؿ يكفيين من ذلك شاىدا عدؿ اكتبوا 
لو إَل بالده إف أقاـ شاىدم عدؿ اكتبوا على أرضو كأرض آبائو كأجداده فادفعوىا 

لم ىل إليو فحسب الوليد كسليماف ما أكال من غلتها فلما كَل الرجل قاؿ ى
ثوب أك نفذ لك من زاد أك ٔنرؽ لك من  نىلكت لك من راحلة أك أخلق لك م

حذاء فحسب ذلك فبلغ اثنٌن كثالثٌن دينارا أك ثالثة كثالثٌن دينارا فأتى ّٔا من 
 (ُُٓ) . بيت اٞناؿ فكأين أنظر إليها تعد ِف يده

السيلحٌن اد دىقاف ز رجل ذمي يدعى مهر  ر٘نو اهلل جاء إَل عمر بن عبدالعزيز ◙
أنو كاف لو ضيعة َنانبو فأتاه فقاؿ لو : أعدين على نفسك يشكو سعيد بن مالك ب

فأمر بو فوجئ ِف عنقو فقاؿ ألرحلن إَل عمر ، فلما بلغ عمر بن عبدالعزيز كتب 
 كتابا فقاؿ :إَل سعيد بن مالك  

 أمًن اٞنؤمنٌن إَل سعيد بن مالك.بسم اهلل الر٘نن الر٘نن من عبد اهلل عمر 
أما بعد فإف مهرزاد دىقاف السيلحٌن ذكر أف لو ضيعة إَل جانبك  : سالـ عليك

كأنو أتاؾ يستعديك على نفسك فأمرت بو فوجئت عنقو فإذا جاءؾ كتاِب ىذا 
 كالسالـ. ضو من حقو كإال فأقبل إِل راحالن فأر 

فلما قرأه أيرعدت فرائصو حَّت سقط الكتاب من يده كقاؿ: كيلك ما صنعت؟ 
 (ُِٓ) : ال كاهلل ال أخذهتا أبدان. . فقاؿ : ال أقبلها رض لك فقلتاذىب فاأل

أما بعد فإف  إليو " - عامل كاف لعمر بن عبد العزيز -كتب عدم بن أرطاة  ◙
أناسا قبلنا ال يؤدكف ما عليهم من اٝنراج حَّت ٬نسهم شيء من العذاب" فكتب 

أما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك إيام ِف عذاب البشر   إليو عمر: "
لك من عذاب اهلل، ككأف رضام ينجيك من سخط اهلل، إذا أتاؾ   (ُّٓ)كأين جنة

                                                           

 ( . ِٕٔ/ِٗ)  دمشق تاريخ ٢نتصر (ُُٓ)
 ( . ُُِ)  احملاسن كاٞنساكئ (ُِٓ)
 مانع ككاؽ، كل إنساف مسئوؿ عن عملو. (ُّٓ)
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يلقوا اهلل َنناياهتم  فكإال فأحلفو؛ فواهلل ال بلو عفوان كتاِب ىذا فمن أعطاؾ ما قً 
 (ُْٓ)من أف ألقاه بعذأّم، كالسالـ". أحب إِلَّ 

: يا أمًن اٞنؤمنٌن زرعت زرعا؛ فمر بو جيش من أىل الشاـ  كأتى عمر رجل فقاؿ ◙
 (ُٓٓ) فأفسدكه. قاؿ: فعوضو عشرة آالؼ.

 

 بن أِب السٌرم : سليمافلواليهم " قاؿ أىل ٚنرقند ِف عهد عمر بن عبدالعزيز :  ◙
لنا  إف قتيبة غدر بنا كظلمنا كأخذ بالدنا كقد أظهر اهلل العدؿ كاإلنصاؼ فائذف

فليفد منا كفد إَل أمًن اٞنؤمنٌن يشكوف ظالمتنا فإف كاف لنا حق أعطيناه فإف بنا 
إَل ذلك حاجة فأذف ٟنم فوجهوا منهم قوما فقدموا على عمر فكتب ٟنم عمر إَل 

ظلما أصأّم كٓنامال من قتيبة  سليماف بن أِب السرم  إف أىل ٚنرقند قد شكوا إِلَّ 
فإذا أتاؾ كتاِب فأجلس ٟنم القاضي فلينظر ِف  عليهم حَّت أخرجهم من أرضهم

وا ككنتم قبل أف ظهر عليهم أمرىم فإف قضى ٟنم فأخرجهم إَل معسكرىم كما كان
قاؿ فأجلس ٟنم سليماف ٗنيع بن حاضر القاضي الناجي فقضى أف ٫نرج  قتيبة

عرب ٚنرقند إَل معسكرىم كينابذكىم على سواء فيكوف صلحا جديدا أك ظفرا 
 (ُٔٓ) . د بل نرضى ّنا كاف كال ٤ندد حربا كتراضوا بذلكعاؿ أىل السعنوة فق

من األعراب خاصموا إَل عمر بن عبدالعزيز قومان من  ذكر ابن اٛنوزم : أف قومان  ◙
بين مركاف ، ِف أرض كانت األعراب أحيوىا ، فأخذىا الوليد بن عبداٞنلك ، 

فأعطاىا بعض أىلو ، فقاؿ عمر بن عبدالعزيز : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ي لو ( فردىا كسلم ) البالد بالد اهلل ، كالعباد عباد اهلل ، من أحيا أرضان ميتة فه

 (ُٕٓ) على األعراب .

                                                           

 ( . ُُٗاٝنراج . لػ أِب يوسف )  (ُْٓ)
 ( .ِّٓ/ٓ( حلية األكلياء ) ُُٗاٝنراج . لػ أِب يوسف )  (ُٓٓ)
 ( .ٗٔ/ْتاريخ الطربم ) (ُٔٓ)
 ( .ُِٓسًنة عمر بن عبدالعزيز . لػ ابن اٛنوزم ) (ُٕٓ)
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قاؿ : أخذ الوليد بن عبد اٞنلك ماؿ رجل من أىل الرقة  عن عمرك بن ميموف ◙
يقاؿ لو : أبو عائشة عشرين ألفا ، فألقاىا ِف بيت اٞناؿ ، فلما كِل عمر بن عبد 

إليو ، فكتب إَل ميموف : ادفعوا إليهم أمواٟنم ،  العزيز أتاه كلده ، فرفعوا مظلمتهم
  (ُٖٓ) أخذنا منو زكاة ما مضى. مىاالن ًضمىارناكخذكا زكاة عامو ىذا ، فلوال أنو كاف 

كتب عمر بن عبد العزيز إَل كاِل ٘نص: انظر إَل الذين نصبوا أنفسهم للفقو،  ◙
 (ُٗٓ) دينار.كحبسوىا ِف اٞنسجد عن طلب الدنيا، فأعط كل رجل منهم مائة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .َُُٕٕحَِِ/ّمصنف ابن أِب شيبة ) (ُٖٓ)
 ( .ِّّ/ٓالسًن ) (ُٗٓ)
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 بن عبدالعزيز وفك أسرى المسلمين عمر 
 

 . ِإَلى ُأَساَرى اْلُقْسطَْنِطيِنيَّةعبدالعزيز كتاب عمر  ◙
قىاؿى بكر بن خينػىٍيس كتب عمر ًإَلى اأٍليسىارىل بًاٍلقيٍسطىٍنًطيًنيًَّة أما بعد فىًإنَّكيم تىعدكفى 
أىنفسكيم أيسىارىل معىاذ اهلل بل أىنٍػتيم اٜنبساء ِف سىًبيل اهلل كىاٍعلىميوا أىينّْ لست أقسم 

ٍيئا بىٌن رعييت ًإالَّ خصصت أىليكم بأكفر نصيب كأطيبو كىًإينّْ قد بعثت ًإلىٍيكيم  شى
ًِنىٍمسىة دىنىاًنًن ٙنىٍسىة دىنىاًنًن كىلىٍوالى أىينّْ خشيت ًإف زدتكم أىف ٪ٍنبسوي طاغية الٌرـك 

ف يفادم صغًنكم ككبًنكم كذكركم  ف بن فالى عىٍنكيم لزدتكم كىقد بعثت ًإلىٍيكيم فالى
ـ عىلىٍيكيمكأنثاكم كحركم ك٣نلوككم ّنىا سيًئلى بًًو فأبشركا مثَّ أىٍبًشريكا كى   (َُٔ) . السَّالى

اًء أيسىارىل عن عبد الر٘نن بن أِب عمرة ، قاؿ : ٞنا بعثو عمر بن عبد العزيز  ◙ بًًفدى
فادكا قلت لو : أرأيت يا أمًن اٞنؤمنٌن ، إف أبوا أف يي  ًطيًنيَّةً القيسطىناٞنسلمٌن من 
وا أف يعطوا الرجل بى دىم قلت : إف أى كيف أصنع ؟ قاؿ عمر : زً الرَّجيلى بًالرَّجيًل  

باالثنٌن ؟ قاؿ : فأعطهم ثالثا قلت : فإف أبوا إال أربعا ؟ قاؿ : فأعطهم لكل 
من كل مشرؾ عندم ،  مسلم ما سألوؾ ، فواهلل ، لرجل من اٞنسلمٌن أحب إِلَّ 

قاؿ : نعم ، )ظفرت ، إنك إ٧نا تشرتم اإلسالـ  إنك ما فديت بو اٞنسلم فقد
قلت : النساء قاؿ : نعم ، افدىن ّنا تفدم  (ُُٔ) (غًنىمافدىم ّنثل ما تفدم بو 

بو غًنىن قلت : أرأيت إف كجدت امرأة تنصرت ، فأرادت أف ترجع إَل اإلسالـ ؟ 
قاؿ : افدىا ّنثل ما تفدم بو غًنىا قلت : أفرأيت العبيد أفديهم إذا كانوا مسلمٌن 

ت منهم من قد ؟ قاؿ : افدىم ّنثل ما تفدم بو غًنىم قلت : أفرأيت إف كجد
تنصر ، فأراد أف يراجع إَل اإلسالـ ؟ قاؿ : فاصنع ّٔم ما تصنع بغًنىم فصاٜنت 
عظيم الرـك على كل رجل من اٞنسلمٌن ، رجلٌن من الرـك قاؿ إٚناعيل : كزاد فيو 

                                                           

 .(  ِّٖ/ِمصارع العشاؽ . لػ ابن النحاس )  ( ُْْ ) بن عبداٜنكما. لػ سًنة عمر بن عبد العزيز (َُٔ)
العبارة اليت بٌن القوسٌن أما أنو سقط قبلها شيء أك ىي مقحمة ىنا سهوان . قالو ١نقق سنن سعيد بن منصور  (ُُٔ)

 .الشيخ حبيب الر٘نن األعظمي ر٘نو اهلل 
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ناس من أصحابنا عن عبد الر٘نن أنو سأؿ عمر بن عبد العزيز عن أىل الذمة ، 
 (ُِٔ) . بو غًنىم فقاؿ : افدىم ّنثل ما تفدم

 

عىزًيز ًإَلى صىاحب الٌرـك رىسيوال فىأىتىاهي كىخرج من ًعٍنده يىديكر أرسل عمر بن عبد ال ◙
فىمر ّنوضع فىسمع ًفيًو رجال يٍقرىأ اٍلقيٍرآف كيطحن فىأىتىاهي فىسلم عىلىٍيًو فىلم يرد عىلىٍيًو 

ثنا مثَّ سلم عىلىٍيًو  ـ مرَّتػىٌٍنً أىك ثىالى ا اٍلبػىلىد فىأعلموي أىنو السَّالى ـً ِف ىىذى فػىقىاؿى لىوي كأِّن بًالسَّالى
 رىسيوؿ عمر ًإَلى صىاحب الٌرـك فػىقىاؿى لىوي مىا شىٍأنك فػىقىاؿى ًإينّْ أسرت من مىوًضع كذا

ككذا فىأيت ِب ًإَلى صىاحب الٌرـك فىعرض عىلٌي النٍَّصرىانًيَّة فأبيت فػىقىاؿى ِل ًإف َل تفعل 
نػىيٍ  ا اٍلموضع ٚنلت عىيػٍ ك فاخرتت ديين على بىصرًم فسمل عىٍيين كصًنين ًإَلى ىىذى

يػيٍرسل ًإِلىٌ كل يػىٍوـ ُننطة فأطحنها كِنبزه فآكلها فػىلىمَّا سىار الرَّسيوؿ ًإَلى عمر بن عبد 
اٍلعىزًيز فىأٍخربهي خرب الرجل قىاؿى فىمىا فرغت من اٝنٍىربى حىَّتَّ رىأىٍيت دموع عمر قد بلت 

ف مىا بىٌن  ف بن فالى ٍيًو مثَّ أىمر فىكتب ًإَلى صىاحب الٌرـك أما بعد فقد بىلغيًن خرب فالى يىدى
ىبٍػعىثىن إًلىٍيك من اٍٛننيود جينيودان   فوصف لىوي صفتو كىأىنا أقسم بًاللَّو لىًئن َل ترسلو ًإِلىٌ ألى

ؿى مىا أٍسرع مىا رجعت يكوف أىكٟنىا عٍندؾ كىآخرىٍم ًعٍنًدم فػىلىمَّا رىجىعى إًلىٍيًو الرَّسيوؿ قىا
فىدفع ًإلىٍيًو كتاب عمر بن عبد اٍلعىزًيز فػىلىمَّا قػىرىأىهي قىاؿى مىا كينَّا لنحمل الرجل الصَّاحل 

ا بل نبعث ًإلىٍيًو بًًو فأقمت أنٍػتىظر مىَّت ٫نرج بًًو فىأىتػىٍيتو ذىات يػىٍوـ فىًإذا ىيوى قىاعد  على ىىذى
ا فىقلت الى كىقد أٍنكرت  فػىقىاؿى تىٍدرًم قد نزؿ عىن سىرًيره أعرؼ ًفيًو الكآبة ٞنا فعلت ىىذى

مىا رىأىٍيت فػىقىاؿى ًإنَّو قد أىتىاين من بعض أطراِف أىف الرجل الصَّاحل قد مىاتى فىلذىًلك 
فعلت مىا رىأىٍيت مثَّ قىاؿى ًإف الرجل الصَّاحل ًإذا كىافى بىٌن اٍلقىٍوـ السوء َل يرٍتؾ بىينهم ًإالَّ 

 ٫نرج من بىٌن أظهرىم فىقلت لىوي أتأذف ِل أىف أنصرؼ كأيست من بىعثو قىًليال حىَّتَّ 
                                                           

: قلت لؤلكزاعي: أىكىافى عمر بن عبد  أبو إسحاؽ الفزارم قاؿ ( .ِِِٖحُّْ/ِ)  سنن سعيد بن منصور (ُِٔ)
ائًًهٍم فػىفىادىل نىاسنا ، مث أى أيسىارىل اٞنسلمٌن؟ قاؿ: نعم: كاف بى العزيز فىادىل  اٞنوت. فقلت:  كوي درى عث ابن أِب عىٍمرىةى لًًفدى

ل ارى سى أي  مى ادً فى لٌن من الكفار. قلت: أىكىاًجبه على اإلماـ أف يػي رجي اٞنسلمٌن بً  جال منكركا رى ككيف فىادىاىيم ؟ قاؿ: ذى 
   ". من الكفارً  رةو عشى عم. بىاًلغى مىا بػىلىغى ، أك بًأيسىارىل اٞنشركٌن، كلو كىاًحده من اٞنسلمٌن بً اٞنسلمٌن من بيت اٞناؿ؟ قاؿ: ن

 ( . ْٕٗرقم  ِّّ بن ز٤نويوػ ال. األمواؿ ) كتاب 
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و ًإَلى مىا أىمر ِف حىيىاتو مثَّ نٍرًجع ًفيًو بعد ٣ناتو فىأٍرسل بالرجل معي فػىقىاؿى مىا كينَّا لنجي
 (ُّٔ) . مىعىو بًالرجلً 

بعث  كَل يقتصر عمر بن عبد العزيز بأسرل اٞنسلمٌن الذين عند الرـك فقط بل ◙
 إَل ساحل عدف أف أفتدم الرجل كاٞنرأة كالعبد كالذميماالن ربيعة بن عطاء مع 

.(ُْٔ) 
 

رضي اهلل عنو  العزيزعبدكذكر ابن عساكر ِف تاريخ دمشق أف اٝنليفة عمر بن  ◙
األعلى بن أِب عمرة الشيباين موالىم ِف مفاداة أسرل اٞنسلمٌن من الرـك  أرسل عبد

كىذا يؤكد أف ىناؾ عدة مفاكضات جرت مع الرـك ِف سبيل إخالء أسرل  ،
اٞنسلمٌن من األسر حَّت كإف َل يذكر عدد األسرل كلكنو كاف شديد اٜنرص على 

 (ُٓٔ) سالمة اٞنسلمٌن حَّت لو علم أنو يوجد أسًن كاحد ِف أيدم األعداء .
كذكر ابن اٞننذر أف عمر بن عبدالعزيز أعطى رجالن ماالن يفادم بو أسرل  ◙

فركا إَل  إنا سنجد ناسان  اٞنسلمٌن من عند الرـك ، فقاؿ لو الرجل يا أمًن اٞنؤمنٌن 
، كإماء ، قاؿ :  فركا طوعان  العدك طوعا ، فنفديهم ؟ قاؿ : نعم ، قاؿ : كعبيدان 

 (ُٔٔ) . ناس من خًن اٞنسلمٌن إال أمر بو ففدممن ال افدكىم ، فلم يذكر لو صنفان 

فغزا فأصاب غنما،  (ملطية)جعونة بن اٜنارث على عمر بن عبدالعزيز استعمل  ◙
ىل أصيب من »ككفد ابنو إَل عمر فلما دخل عليو كأخربه اٝنرب قاؿ لو عمر: 

رك٩نل رك٩نل، مرتٌن، »قاؿ: ال، إال رك٩نل، فغضب عمر كقاؿ: « اٞنسلمٌن أحد؟

                                                           

 . ( ُْٗ ) بن عبداٜنكما. لػ سًنة عمر بن عبد العزيز (ُّٔ)
 . ( ٓٗٗرقمِّٕ/ٓ ) . لػ ابن سعد الطبقات الكربل (ُْٔ)
عن ك  ( . َّجهود اٞنسلمٌن ِف ٓنرير أسراىم. مركج حسن عسلية )  ( ّٕٓٔرقمُْٕ/ّّ ) تاريخ دمشق (ُٓٔ)

) يعين بالد للمسلمٌن أف يردكه إَل الكفرأنو قاؿ: " إذا خرج الركمي باألسًن من اٞنسلمٌن فال ٪نل  عمر بن عبد العزيز
 ( . باب ما جاء ِف الفداء ُِٖٗحِّٗ/ِ. ) سنن سعيد بن منصور  كليفادكه ّنا استطاعوا الكفر (

 . ( ِِّٖرقم  َُٓ/َُ ) األكسط . البن اٞننذر (ُٔٔ)
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ْنيئوين بالشاة كالبقرة كيصاب رجل من اٞنسلمٌن، ال تلي ِل أنت كال أبوؾ عمال 
 (ُٕٔ) . « ما كنت حيان 

 
 ،،،، تم والحمد هلل ،،،،

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . (ّّْ/ٓ) حلية األكلياء (ُٕٔ)


